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م �بسم اهلل الرحم�ن الرح�ی

�ن له الطاهر�ی
آ
ه محّمد و ا ل�ق ر �ن �ی �ن و الصلا�ق و السلام علی حن الحمد هلل ر�ب العالم�ی

ــوات اهلل اجمعیــن،  امامــت و جانشــینی امیرالمؤمنیــن و اهل بیــت طاهریــن علیهــم صل
کتــاب و  ــۀ نقلــی و عقلــی بســیاری از 

ّ
اصلــی از اصــول دیــن اســت و بــرای ایــن اصــل، ادل

کــه در ایــن میــان، »حدیــث غدیــر« بــه جهــت دارا بــودن امتیــازات و  یــم  ســنت در دســت دار
ویژگی هایــی مهــم، از جایــگاه خاّصــی برخــوردار بــوده و از ابتــدا مــورد توجــه و اهتمــام جــدی  
گــذر زمــان، پیشــوایان راســتین دیــن ؟مهع؟ و پیروانشــان،  کــه در  گرفتــه اســت؛ بــه طــوری  قــرار 

ــد.  کرده ان کیــد  ــر عظمــت آن تأ ــده و ب ی ــر حفــظ ایــن حدیــث شــریف اهتمــام ورز همــواره ب

کــه موجــب شــده مخالفــان،  از ســوی دیگــر، همیــن جایــگاه ســترگ حدیــث غدیــر اســت 
کــه  کتمــان آن ســعی نمــوده و ســپس بــه زعــم خــود، اشــکال های ســندی و داللــی بیاورنــد  در 
هیچ یــک از آن هــا هــم موثــر واقــع نگشــته و بــه ناچــار وادار بــه دروغ گویــی شــدند و حتــی حضــور 

کردنــد!  امیرالمؤمنیــن؟ع؟و یــا شــیخین در روز غدیــر را انــکار 

امــا در فراینــد تثبیــت حدیــث غدیــر و دفــع و رفــع شــبهات از آن، بــزرگان شــیعه همچــون 
ــی، قاضــی نــوراهلل 

ّ
مــه حل

ّ
شــیخ مفیــد، ســّید مرتضــی، شــیخ الطائفــه، خواجــه نصیــر، عل

شــهید، صاحــب عبقــات االنــوار، شــیخ مظّفــر، ســّید شــرف الدیــن و دیگــر عالمــان؟مهحر؟ هــر کدام 
کرده انــد. بــه نوبــۀ خــود ســهم بــه  ســزایی ایفــا نمــوده و حّجــت را بــر همــگان تمــام 

مــه امینــی ؟ق؟ در بیــن آثــار معاصــران همچــون ســتاره ای 
ّ

کتــاب الغدیــر، اثــر مرحــوم عل

کنــون نقــدی بــر آن نگاشــته نشــده؛ چرا کــه تمامــی منابعــش  کــه تا کتابــی  پر فــروغ می درخشــد؛ 



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 1( م / 2

کتــب اهــل ســنت بــوده و از تمامــی روش هــای علمــی متیــن در جهــت اثبــات امامــت و  از 

والیــت امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ بهــره جســته و مــورد تصدیــق بــزرگان از طبقــات مختلــف فریقیــن 

کــه  گونــه ای  کتــاب ســترگ عبقــات االنــوار هــم بســیار بهــره بــرده اســت؛ بــه  گرفتــه و البتــه از  قــرار 

ــر  ایشــان می نویســد: مــه میــر حامــد حســین و اث
ّ

مــه امینــی در تجلیــل از مرحــوم عل
ّ

عل

»الســّید الطاهــر العظــم كوالــده املقــّدس ســیف مــن ســیوف اهلل املشــهورة عــى أعدائــه، و 

رایــة ظفــر احلــق و الدیــن، و آیــة كبــرى مــن آیــات اهلل ســبحانه، قــد أمت بــه احلجــة، و أوضــح 

ــه املشــرق و  ــق حدیث ــی العــامل، و طب ــ�ن الب ــه ب یج ــاح أر ــد ف ــه العبقــات فق ــا كتاب املحجــة، و أّم

املغــرب، و قــد عــرف مــن وقــف علیــه أنــه ذلــك الكتــاب املعجــز املبــ�ن الــذی ال یأتیــه الباطــل 

 مــن علومــه املودعــة یف هــذا الســفر القــم، 
ً
مــن بــ�ن یدیــه و ال مــن خلفــه، و قــد اســتفدنا كثیــرا

فلــه و لوالــده الطاهــر منــا الشــكر املتواصــل، و مــن اهلل تعــاىل هلمــا أجــزل األجــور.« 

مــه امینــی و کتــاب 
ّ

این جانــب نیــز در برخــی گفته هــای خــود، همیــن اوصــاف را دربــارۀ عل

کار بــرده ام. شــریفش به 

کنــم، ســّر اصلــی موفقیــت عالمــان شــیعه و مانــدگاری  کیــد  امــا آن چــه می خواهــم بــر آن تأ

و نفــوذ آثارشــان در خدمــت بــه مذهــب حّقــۀ شــیعۀ اثناعشــری و در دفــاع از حریــم والیــت 

کــه بــه یقیــن چنیــن افــراد و چنیــن آثــاری، مــورد  کــه همــان غیــرت، شــور و حّمّیــت بــوده  اســت 

واحنــا فــداه _ بــوده و خواهنــد بــود. تأییــد خــدای تعالــی و عنایــت حضــرت ولــّی عصــر _ ار

بنیــاد امامــت کــه بــه هــدف تربیــت چنیــن نیروهایــی و احیاء آثــار چنین عالمانی تأســیس 

کتــاب الغدیــر را در اختیــار علقه منــدان قــرار دهــد. این جانــب  کــه ترجمــۀ  شــده، افتخــار دارد 

کــه در فراینــد ترجمــه و آماده ســازی ایــن اثــر مانــدگار همــکاری  بــه نوبــۀ خــود، از تمامــی آقایانــی 

داشــته اند، تشــکر نمــوده و از خداونــد متعــال توفیقــات آنــان را خواســتارم.

و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

علی حسینی میالنی

12 رمضان المبارک 1439



سخن بنیاد امامت
م سم اهلل الرحم�ن الرح�ی  �ب

�ن والصلا�ق والسلام علی محّمد  الحمد هلل ر�بّ العالم�ی
؟مهع؟ �ن �ی م�ن رالم�ؤ ه ام�ی �ن و علی وص�یّ له الطاهر�ی

آ
 و ا

مه امینی و الغدیر 
ّ

عل

گرچــه دشــوار اســت، ولــی مهمــل  مــه امینــی و کتــاب ســترگش الغدیــر، ا
ّ

ســخن گفتــن از عل

گران مایــه بــر ورق  گذشــت و آن چــه در ایــن ســطور در شناســاندن آن دو  گذاشــت و  نیــز نتــوان 

ــته، در  ــده و آن نگاش ــه آن نگارن ک ــت  ــی اس ــّق بزرگ ــای آوردن ح ــه ج ــا ب ــود، تنه ــوده می ش فرس

گــردن هــر شــیعه دارنــد.

کــه نــام او را بــی  کســانند  کمتــر  کــه  مــه امینــی بــا الغدیــر چنــان پیونــد خــورده اســت 
ّ

نــام عل

کیــان  کــه در پاســداری از  الغدیــر در ذهــن بیاورنــد؛ عالمــی ســخت کوش و خســتگی ناپذیر 

شــیعه، تلش هایــی بســیار ســتودنی نمــود و چــون ســلف صالــح خویــش، در اثبــات حقانیــت 

شــیعه رنــج فــراوان بــرد و ســعی بســیار نمــود.

ــد  ــیخ مفیـ ــون شـ ــه چـ ــمندان امامیـ ــینیان از دانشـ ــه پیشـ کـ ــت  گام برداشـ ــان راه   او در همـ

خواجۀطوســـی  ق(،   460 )د.  طوســـی  شـــیخ  ق(،   436 )د.  مرتضـــی  ســـّید  ق(،   413  )د. 

ـــی )د. 726 ق( تـــا قاضـــی نـــوراهلل شوشـــتری )د. 1019 ق(، ســـّید هاشـــم 
ّ
مـــه حل

ّ
)د. 672 ق( و عل
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بحرانـــی )د. 1107 ق(، میـــر حامـــد حســـین هنـــدی )د. 1306 ق( و دیگرانـــی چـــون ایشـــان در آن 

گام نهادنـــد.

مــه امینــی، ایــن مرزبــان بیــدار و هوشــیار حریــم والیــت و امامــت، در کتاب گران ســنگ 
ّ

عل

کــه دســتان تحریــف و  یــخ اســلم پرداخــت  و ارزشــمند الغدیــر، بــه واقعــه ای بــس عظیــم در تار

کــش را پــرده پوشــند و نــور پرفروغــش  کوشــیده اند آفتــاب تابنا یــخ همــواره  تزویــر در درازنــای تار

�ا  �ؤُ ْط�نِ ُدو�نَ ِل�ی ِر�ی کــه ایــن شــریفه در بــارۀ ایشــان راســت آمــده اســت: >�ی را نبیننــد و ندانســته اند 
1> ُرو�ن کا�نِ

ْ
ْ� کِرَ� ال

َ
�ِرِ� َو ل ّمُ �نُ ُه ُم�قِ

َ
َ�اِهِهْم َو الّل �نْ

ؤَ
ا ِه �بِ

َ
�َر الّل �نُ

کــرم؟ص؟ و آن زمــان کــه همگان  افسوســا کــه در همــان روز ابــلغ پیــام غدیــر از ســوی پیامبــر ا

گفته شــان: »بــٍخ  کــه در پــس آن  کســانی  گــرد آمدنــد، بودنــد  بــرای بیعــت بــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

کّلِ مؤمــٍن و مؤمنــٍة«، نیرنگ هــا ســاخته  بــٍخ لــَک یــا ابــن ابی طالــب! أصبحــَت مــوالی و مولــی 

و حیله هــا فراهــم آورده بودنــد!

یـــَدُه باســـٌط   
ٌّ

كل و  إلیک من فوق قلٍب عنک ُمنَقِلِبفبایعـــوک 
کردنــد،  چگونــه در آن روز چنیــن اندیشــیدند و ســپس تر در ســقیفۀ بنی ســاعده چنــان 

کــرم؟ص؟ این ســان  کــه در همــان روِز غدیــر از حّســان بــن ثابــت و در حضــور پیامبــر ا حــال آن 

شــنیده بودنــد:

نبهیـــْم الغدیـــِر  یـــوَم  ُمنادیـــاینادهیـــُم  بالرســـوِل  ـــْع  أْسِ و  ـــّمٍ  بن
نبیكـــْم و  كـــُم  موال مفـــن  ــافقـــال  فقالـــوا و مل یبـــدوا هنـــاك التعامیـ
نبینـــا أنـــَت  و  موالنـــا  ــاإهُلـــك  ــِة عاصیـ ــا یفي الوالیـ ــَق مّنـ ـ

ْ
و مل َتل

فإّنـــ�ي عـــىي  یـــا  قـــم  لـــه   و هادیافقـــال 
ً
رضیُتـــك مـــن بعـــدي إمامـــا

ولیـــُه فهـــذا  مـــوالُه  كنـــُت  ــامفـــن  ــدٍق موالیـ ــاع صـ ــه أتبـ ــوا لـ فكونـ
ولیـــُه واِل  هـــّمَ 

ّ
الل دعـــا   معادیـــاهنـــاك 

ً
كـــن للـــذي عـــادي علیـــا و 

ــا دســت کم،  کنــد و ی ک  یــخ پــا آری دســت تحریــف خواســت ایــن واقعــه را از صفحــۀ تار

1. سورة الصف: 8. 
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کــرد بــا  کجــا تــوان چنیــن  کــه از آن جــز نامــی نماَنــد! ولــی  آن گونــه ســیمای آن را دیگرگــون ســازد 

گشــت و خداونــد متعــال  کامــل  کــه به واســطۀ آن، اســلم  واقعــه ای چنــان خطیــر و پراهمّیــت 

کــه آن روز را  کــرم؟ص؟ بــه مســلمانان دســتور داد  ازآن پــس اســلم را بــرای مردمــان برگزیــد؛ پیامبــر ا

گیرنــد و امامــان معصــوم؟مهع؟ آن را حتــی باعظمت تــر و بزرگ تــر از ســه عیــد فطــر و قربــان  عیــد 

و جمعــه دانســته اند.

مه
ّ

سرگذشت عل

مـه امینـی، در 1320 ق. در تبریـز بـه دنیـا آمـد. 
ّ

عبدالحسـین امینـی نجفـی، مشـهور بـه عل

پـدرش میـرزا احمـد امینـی )د. 1370 ق( از عالمـان تبریـز و مـورد اعتمـاد دو فقیه بزرگ شـیعه، 

آیـت اهلل سـّید محّمدکاظـم طباطبایـی یـزدی و آیت اهلل شـیخ محّمدحسـین غـروی اصفهانی 

بود و از بسـیاری علمای بزرگ عصر خویش اجازۀ روایی و امور حسـبّیه داشـت. او را تألیفاتی 

چنـد چـون تعلیقـه بـر مکاسـب و تعلیقـه بـر شـرح لمعـه اسـت و برخـی نسـخ خّطـی چـون صفـات 

الشـیعة تألیـف شـیخ صـدوق و مشـکاة األنـوار فـی غـرر األخبـار تألیـف ابوالفضـل علـی طبرسـی را 

مه 
ّ

استنسـاخ نمـوده اسـت. جـّد او نیـز مولـی نجف قلـی امین الشـرع )د. 1340 ق.( بـود کـه عل

نسـبت »امینـی« را از او وام دارد. وی ادیبـی فاضـل بـود و بـه فارسـی و ترکـی شـعر می سـرود.

گرفــت و در مدرســۀ طالبّیــۀ تبریــز از محضــر  عبدالحســین دروس مقّدماتــی را نــزد پــدر فرا

ــف هدایــة األنــام، ســّید محّمد موالنا 
ّ
اســتادانی چــون شــیخ حســین توتونچــی )د. 1360 ق.( مؤل

ــف 
ّ
ــف مصبــاح الســالکین، ســّید مرتضــی خسروشــاهی )د. 1376 ق.( مؤل

ّ
)د. 1363 ق.( مؤل

إهــداء الحقیــر فــی معنــی حدیــث الغدیــر و شــیخ میــرزا علی اصغــر ملکــی بهــره بــرد.

پــس از اتمــام دروس ســطح، بــرای تکمیــل علــوم بــه نجف اشــرف درآمد و محضر اســتادانی 

 چــون ســّید محّمــد بــن محّمدباقــر فیروزآبــادی )د. 1345 ق.(، ســّید ابــو تــراب خوانســاری 

)د. 1346 ق.(، میرزا علی ایروانی )د. 1354 ق.( و میرزا ابوالحســن مشــکینی )د. 1358 ق.( 

را درک نمود.
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مــه در ایــن 
ّ

ســپس بــه زادگاهــش تبریــز بازگشــت و چندیــن ســال در همان جــا بمانــد. عل

دوران، بــه وعــظ و خطابــه مشــغول بــود و بــرای برخــی خــواص، مجالســی در شــب و روز جمعــه 

کتابــش، تفســیر فاتحــة الکتــاب، را در همــان دوران نگاشــت و بخش هایــی  داشــت. نخســتین 

کــرد. یــس  از آن را نیــز تدر

مــه پــس از چنــد ســال اقامــت در تبریــز، بــه نجــف بازگشــت و ایــن بــار از محضــر 
ّ

عل

ــا شــیرازی )د. 1355 ق.(، میــرزا  عالمــان عصــر و فقیهــان روزگار، آیــات عظــام میــرزا علــی آق

حســین نائینــی )د. 1355 ق.(، شــیخ عبدالکریــم حائــری یــزدی )د. 1355 ق.(، شــیخ 

ــی )د. 1365 ق.(  ــی )د. 1361 ق.(، ســّید ابوالحســن اصفهان محّمدحســین غــروی اصفهان

کاشــف الغطــاء )د. 1373 ق.( بهره هــا بــرد و از تمامــی ایشــان اجــازۀ  و شــیخ محّمدحســین 

ــود. ــت نم یاف ــاد در اجته

نیــز از آیــات عظــام میــرزا علــی شــیرازی )د. 1355 ق.(، میــرزا یحیــی بــن اســداهلل خویــی )د. 

 1364 ق(، ســّید ابوالحســن اصفهانــی )د. 1365 ق.(، حــاج آقــا حســین قمــی )د. 1366 ق(، 

شــیخ علــی قمــی )د. 1373 ق.(، شــیخ محّمدعلــی غــروی ُاردوبــادی )د. 1380 ق(، شــیخ 
گرفــت.1 آقــا بــزرگ تهرانــی )د. 1389 ق( و شــیخ علی اصغــر ملکــی تبریــزی اجــازۀ روایــی 

ــد األّول، مقدمــة الشــیخ 
ّ
1. شــهداء الفضیلــه، انتشــارات دارالشــهاب، قــم، بی تــا: صفحــات »ز _ ح«؛ الغدیــر، المجل

ــف، مطبعــة الحیــدری، الطبعــة الرابعــة، 1396 ق، طهــران: ص 57 - 77؛ امیــن 
ّ
رضــا األمینــی: مــع الکتــاب و المؤل

کوشــش جمعــی از نویســندگان، چــاپ اول، 1392 ش، قــم: ص 87 و 88، مقالــۀ »الحّجــة األمینــی«  شــریعت، بــه 

نوشــتۀ ســّید محّمدصــادق بحرالعلــوم.

ـــه نجـــف،  ـــخ دقیـــق نخســـتین ورود او ب ی ـــد، از تار مـــه امینـــی پرداخته ان
ّ

ـــه شـــرح حال عل کـــه ب در هیچ یـــک از منابعـــی 

مـــدت اقامتـــش در نجـــف، بازگشـــتش بـــه تبریـــز، مـــدت اقامتـــش در تبریـــز و بازگشـــتش بـــه نجـــف، ســـخنی بـــه میـــان 

مـــه نیـــز بـــر اســـاس نقـــل مصـــادر ســـه گانۀ پیش گفتـــه اســـت. 
ّ

نیامـــده اســـت. ترتیـــب یادکـــرد از اســـاتید و مشـــایخ عل

کـــه بســـیار  ولـــی در ایـــن میـــان، نـــام بـــردن از آیـــت اهلل حـــاج شـــیخ عبدالکریـــم حائـــری؟حر؟ اندکـــی ابهام آمیـــز اســـت؛ چرا

کـــرده باشـــد، زیـــرا آیـــت اهلل حائـــری در ســـال 1324 ق. از  مـــه در نجـــف محضـــر ایشـــان را درک 
ّ

بعیـــد می نمایـــد عل

ک رفـــت و پـــس  یـــس مشـــغول شـــد؛ ســـپس در 1333 ق. بـــه ارا کربـــل رفـــت و 8 ســـال در آن جـــا بـــه تدر نجـــف بـــه 

ک، ســـرانجام در 1340 ق. بـــه قـــم آمـــد و تـــا ســـال وفاتـــش 1355 ق. در همـــان دیـــار  از چندیـــن ســـال اقامـــت در ارا
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ــدات الغدیــر در ســال های 1364 و 
ّ
مــه پــس از چــاپ چهــار جلــِد نخســتین از مجل

ّ
عل

گویــا هــدف ایشــان از  1365 ق. در نجــف اشــرف، در رمضــان ســال 1365 ق. بــه ایــران آمــد. 

کتابخانه هــای آن دیــار و بهره بــری از نگاشــته های موجــود در آن هــا بــرای  ایــن ســفر، وارســی 

ــدات دیگــر الغدیــر بــوده اســت.
ّ
اســتفاده در مجل

ــا  ــار 20 روز در آن ج ــردم آن دی ــت م ــه درخواس ــا ب ــاه، بن کرمانش ــه  ــه ب م
ّ

ــیدن عل ــس از رس  پ

ــس از  ــرد و پ ــای می ک ــر برپ ــر و عص ــت ظه ــاز جماع ــه نم ــع امین الدول ــجد جام ــد و در مس بمان

نمــاز در حضــور جمعــی نزدیــک بــه 15 هــزار نفــر بــر منبــر می رفــت و پیرامــون توحیــد و نبــّوت و 
امامــت ســخن می گفــت.1

کابلــی )د. 1372 ق.(  کتابخانــۀ مرحــوم حیدرقلــی خــان ســردار  مــه در همیــن ســفر از 
ّ

عل

کــرد و بــه مطالعــۀ مصــادر موجــود در آن پرداخــت. دیــدن 

مــه امینــی در آن 
ّ

خاطــرۀ آیــت اهلل ســّید مرتضــی نجومــی )د. 1430 ق.( از منبرهــای عل

کرمانشــاه خواندنــی اســت: زمــان و در مســجد معتمــد 

کــه در ســر راه خــود از نجــف می آمدنــد یــا بــه نجــف می رفتند، به واســطۀ  »اغلــب بزرگانــی را 

کرمانشــاه آمــده  ــه  گفتنــد آقایــی از نجــف ب ــه مــن  ــارت می کــردم. یــک روز ب ی ــدم ز مرحــوم وال

یارتــش رفتــم و بــا او نمــاز  اســت و در مســجد معتمــد منبــر مــی رود و چنیــن و چنــان اســت. بــه ز

کمالــی!  ظهــر و عصــر را خوانــده و در مقابــل منبــرش بــه اســتماع نشســتم. چــه جمالــی و چــه 

ــدا  ــض خ ــمۀ فی ــی چش گوی ــه  ک ــک ریزی  ــذ و اش ــمان ناف ــه چش ــوری! چ ــه ش ــی و چ ــه حال چ

کســی از ســرتاپا در التهــاب و عشــق ائمــۀ طاهریــن؟مهع؟  کــه  اســت! بــرای اولیــن بــار می دیــدم 

ــازۀ  ــان اجـ ــه در نجـــف از ایشـ مـ
ّ

ــه عل کـ ــاتیدی  ــان اسـ ــری در میـ ــای دادن آیـــت اهلل حائـ ــا ایـــن توضیـــح، جـ ــد. بـ بمانـ

مـــه بـــه حســـاب آورد. بـــا ایـــن 
ّ

ی را از مشـــایخ اجـــازۀ عل کـــرده، خالـــی از تســـامح نیســـت و بایـــد و یافـــت  اجتهـــاد در

مـــه به تقریـــب چنیـــن اســـت: 1340 ق. تـــا 1345 ق. مســـافرت از تبریـــز بـــه نجـــف؛ 
ّ

یـــخ ســـفرهای عل گویـــا تار توضیـــح 

1350 ق. بازگشـــت بـــه تبریـــز؛ 1355 ق. بازگشـــت بـــه نجـــف اشـــرف.

1. امین شریعت: ص 88، مقالۀ »الحّجة األمینی«.
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کــه  کاســۀ خــون، اشــک خونیــن می بــارد! بــرای اولیــن بــار دیــدم  می ســوزد و چشــم ها چــون 

ــه می کنــد  ــم و عامــی، بی هیــچ پروایــی در مظلومیــت امیرالمؤمنیــن نال کســی در محضــر عال

کــه چنــد  ــه ســرمی دهد. چنــان شــیفتۀ حالــت او شــدم  گری ــا صــدای بلنــد و غــّرای خــود  و ب

گفتــم: ›هرچــه بــادا بــاد! به طــور قاچــاق هــم شــده  ماهــی بعــد از رفتنــش طاقتــم طــاق شــد و 

اســت بایــد بــه نجــف بــروم. آن جــا ســرزمین امینــی پــرور اســت.‹

بــه هنــگام رفتنــم، مــادرم کــه چــون ابــر بهــاران بــر مــن می گریســت و در فــراق مــن چاره جویی 

کرمانشــاه رفــت، ولــی  گریه هــای امینــی تــو را بــرد! امینــی از  می کــرد، فرمــود: ›بــرو! می دانــم 

کــرد و رفــت.‹ نوجوانــی را مســلمان 

گفته است: که  به دنبال او رفتم و صد رحمت بر صائب تبریزی فرستادم 
ایــن نــدا می رســد از رفتــن ســیلب به گوش

یایی هست«1 که در این خشک نمانید که در

کرمانشــاه مانــد و ســپس بــه  مــه امینــی تــا بیســتم مــاه مبــارک رمضــان آن ســال در 
ّ

عل

خراســان رفتــه و بــا درخواســت عالمــان و مؤمنــان آن دیــار، در مســجد معتمــد خــان بــه مــدت 
ــه منبــر رفــت.2 10 شــب ب

مــه در صفــر ســال 1376 ق. نیــز ســفری بــه اصفهــان داشــت و در یــک مــاه اقامــت 
ّ

عل

در آن جــا بــه درخواســت بــزرگان شــهر، در مســجد ســّید، مســجد نــو و مســجد جامــع، پــس از 

گــرد  اقامــۀ نمــاز جماعــت بــه منبــر می رفــت و نزدیــک بــه 10 هــزار تــن بــرای شــنیدن ســخنانش 
می آمدنــد.3

1. همان: ص 289 و 290، مصاحبۀ آیت اهلل نجومی با ویژه نامۀ روزنامۀ رسالت در تاریخ 12 تیر 1367 ش.

2. خوشبختانه این 10 جلسه ضبط شده و صوت آن موجود است.

مــه بــه اصفهــان 
ّ

3. همــان: ص 88 و 89، مقالــۀ »الحّجــة األمینــی«. آقــای فرهنــگ نخعــی، ماجــرای ســفر یک ماهــۀ عل
کتــاب در ســایت بنیــاد محقــق  کــرده اســت. نســخۀ تصویــری ایــن  گــزارش  کتابــی بــا نــام »یــک مــاه در اصفهــان«  را در 

طباطبایــی در دســترس اســت.
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مـــه امینـــی 
ّ

ـــد الغدیـــر در ســـال 1372 ق. در تهـــران، عل
ّ
پـــس  از انتشـــار تمامـــی 11 مجل

در 24 شـــعبان ســـال 1380 ق. تـــا 25 ذی حّجـــۀ همـــان ســـال، یعنـــی حـــدود 4 مـــاه، بـــه 

هنـــد مســـافرت نمـــود. هـــدف او از مســـافرت بـــه آن دیـــار، یکـــی بهره منـــدی از نســـخه های 

ـــدات الغدیـــر بـــود و دیگـــری 
ّ
کتابخانه هـــای هنـــد بـــرای تکمیـــل دیگـــر مجل کهـــن و نفیـــس 

ــا  ــرف بنـ ــف اشـ ــه در 1373 ق. در نجـ کـ ــام امیرالمؤمنیـــن؟ع؟  ــۀ امـ کتابخانـ ــاختن  ــی سـ  غنـ
نهاده بود.1

کرد: کتابخانه ها بازدید  مه در این سفر، از این 
ّ

عل

کتابخانۀ THE ASIATIC SOCIETY OF BOMBAY در بمبئی.  .1

کتابخانۀ ناصرّیه در لکهنو.  .2

کتابخانۀ مدرسة الواعظین در لکهنو.  .3

کتابخانۀ سلطان المدارس در لکهنو.  .4

کتابخانۀ ممتاز العلماء در لکهنو.  .5

کتابخانۀ فرنگی محل در لکهنو.  .6

کتابخانۀ ندوة العلماء در لکهنو.  .7

کتابخانۀ امیرالدوله پراونشل البریری در لکهنو.  .8

کتابخانۀ ابوالکلم آزاد در علیگره.  .9

10. مکتبة الرضا العاّمة در رامپور.

کتابخانۀ خدابخش در پتنه.  .11

کتابخانۀ دانشگاه عثمانی در حیدرآباد دکن.  .12

کتابخانۀ آصفّیه در حیدرآباد دکن.  .13

کتابخانۀ ساالرجنگ در حیدرآباد دکن.  .14

ــد بودنــد را از آغــاز 
ّ
کــه برخی شــان چندیــن مجل کتــاب خّطــی را  و درمجمــوع، 87 عنــوان 

گفت. دات الغدیر و نیز مکتبة اإلمام امیرالمؤمنین؟ع؟ العاّمه سخن خواهیم 
ّ
1. در ادامه در بارۀ دیگر مجل
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کــرد. ایــن یادداشــت ها در جلــد  تــا انجــام خوانــد و تازه هــا و ُطرفه هــای فراوانــی یادداشــت 

گردآمــده اســت. کتــاب ثمــرات األســفار إلــی األقطــار  نخســت از نســخۀ خّطــی 

مــه امینــی افــزون بــر خوانــش ایــن میــزان نگاشــتۀ خطــی، همــه یــا بخشــی از نســخه های 
ّ

عل

زیــر را نیــز استنســاخ نمــود:

المسند تألیف حافظ ابوبکر صنعانی )د. 211 ق.(.. 1

کوفی )د. 235 ق.(.. 2 المصّنف تألیف حافظ ابن ابی شیبۀ 

المسند الکبیر تألیف حافظ ابویعلی موصلی )د. 307 ق.(.. 3

المناقب تألیف ابن مغازلی )د. 483 ق.(.. 4

تلخیص الموافقة تألیف جاراهلل زمخشری )د. 538 ق.(.. 5

العلــل المتناهیــة فــی األحادیــث الواهیــة تألیــف ابوالفــرج عبدالرحمــن ابــن الجــوزی )د. . 6

597 ق.(.

نزهــة األبــرار فــی األســامی و مناقــب األخیــار تألیــف عمــر بــن عبدالمحســن بــن ابــی بکــر بن . 7

عبــد الطافــی ارزنجانی )د. حــدود 700 ق(.

اإلشارة فی السیرة النبوّیة تألیف علء الدین مغلطای بن قلیج )د. 762 ق.(.. 8

روضة الفردوس تألیف سّید علی بن شهاب الدین همدانی )د. 786 ق.(.. 9

زوائــد مســند ابــی بکــر البــّزار علــی مســند اإلمــام احمــد و الکتــب الســّتة تألیــف حافــظ ابــن . 10

حجــر عســقلنی )د. 852 ق.(.

الدیــن . 11 تألیــف شــمس  الشــرف  و ذوی  الرســول  أقربــاء  بحــّب  الغــرف  ارتقــاء  اســتجلب 

ق.(.  902 )د.  شــافعی  ســخاوی 

مناقب الخلفاء تألیف حافظ عبدالرحمن سیوطی )د. 911 ق.(.. 12

مفتاح النجا فی مناقب آل العبا تألیف میرزا محّمد بدخشی )د. 922 ق.(.. 13

تحفة المحّبین تألیف همو.. 14
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اصول اإلیمان تألیف محّمد سالم دهلوی بخاری )د. بعد از 1260 ق.(.. 15

مفتاح الهدایة تألیف فتح اهلل محّمد بن عیسی.. 16

الصراط السوّی فی مناقب آل النبی تألیف سّید محمود شیخانی قادری.1. 17

ــدات الغدیــر 
ّ
مــه امینــی در ســال 1384 ق. و بــرای همــان دو مقصــوِد تکمیــل مجل

ّ
عل

کتابخانــۀ امــام امیرالمؤمنیــن؟ع؟، بــه تشــویق و تحریــض مرحــوم محقــق  و غنــی ســاختن 

کتابخانه هــا دیــدن نمــود: کــرد2 و از ایــن  طباطبایــی بــرای چهــار مــاه بــه ســوریه ســفر 

1. دارالکتب الوطنّیة الظاهرّیة در دمشق.

2. مکتبة مجمع اللغة العربّیة در دمشق.

3. مکتبة األوقاف األحمدّیة در حلب.

4. المکتبة الوطنّیة در حلب.

مــه در ایــن ســفر، در قیــاس بــا ســفر هنــد، به منابع بیشــتری دســت یافت و 253 نســخۀ 
ّ

عل

دنــد، از ابتــدا تــا انتهــا مطالعــه نمــود و یادداشــت های فراوانــی 
ّ
خّطــی را کــه برخــی چندیــن مجل

کــه در جلــد دوم از نســخۀ خّطــی ثمــرات األســفار إلــی األقطــار فراهم آمده اســت. برداشــت 

کــه در شــهرهای دمشــق، حلــب، معــّرة مصریــن،  همچنیــن در مجالــس بزرگداشــتی 

ــن  ــای ای ــی از ره آورده ــت. یک ــور یاف ــد، حض ــب داده ش ــه ترتی م
ّ

ــرای عل ــل ب ــا و نّب کفری ــه،  فوع
کتــاب ســیرتنا و ســّنتنا اســت.3 ســفر، نــگارش 

مــه بــرای دســت یافتــن بــه همــان دو مقصــود، در ســومین ســفرش در ســال 1387 ق. 
ّ

عل

کــرد و از ایــن  بــه ترکیــه رفــت و در ایــن ســفر، 15 روز در اســلمبول و 10 روز در بورســه اقامــت 

1. صحیفــة المکتبــة، مطبعــة الحیــدری، تهــران، شــمارۀ دوم: ص 9 - 71 و شــمارۀ ســوم: ص 1 - 40؛ مقدمــة الشــیخ 
ــف، ص 92 - 103.

ّ
رضــا األمینــی: مــع الکتــاب و المؤل

2. امین شریعت: ص 273 و 274، مصاحبۀ محقق طباطبایی با صدای جمهوری اسلمی ایران در 1375 ش.

ــف: ص 103 - 116؛ ســیرتنا و ســّنتنا، الطبعــة الثانیــة، مطبعــة 
ّ
3. مقدمــة الشــیخ رضــا األمینــی: مــع الکتــاب و المؤل

الحیــدری، 1386 ق، طهــران، صفحــات »ج _ یــب«.
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ــود: ــدن نم ــا دی کتابخانه ه

کتابخانۀ سلیمانّیة.. 1
کتابخانۀ طوپ قپوسرای.. 2
کتابخانۀ جامع ایاصوفیا.. 3
کتابخانۀ کوپرلی.. 4
کتابخانۀ جامع نور عثمانّیة.. 5
کتابخانۀ حراجچی اوغلی.. 6
کتابخانۀ اولوجامع.. 7
کتابخانۀ اورخان.. 8
کتابخانۀ حسین چلبی.. 9

کتابخانۀ کنلون.. 10

مــه شــّدت می گیــرد، دیگــر او را توانــی نمی مانــد 
ّ

کــه در ایــن ســفر، بیمــاری عل از آن جــا 

کنــد و ازایــن رو به ناچــار تنهــا 55 عنــوان  کتابخانه هــا را بــا دّقــت مطالعــه  کتاب هــای آن  تــا 
گــذرا بســنده می کنــد.1 ــه مطالعــۀ  کــرده و ب ــوّرق  کتــاب را ت

مه
ّ

نگاشته های عل

کتاب هــای  مــه امینــی را بیشــتر بــا الغدیــر می شناســند، ولــی ایشــان را افــزون بــر الغدیــر، 
ّ

عل

کــه بعضــی هنــوز خطی انــد! کــه برخــی چــاپ شــده اند و شــگفتا  دیگــری نیــز هســت 

الف: کتاب های چاپی به ترتیب تاریخ چاپ

شهداء الفضیلة12 11

مــه و بــرای غنــی ســاختن مکتبــة اإلمــام امیرالمؤمنیــن؟ع؟ از بســیاری 
ّ

1. حجت االســلم شــیخ رضــا امینــی بــه دســتور عل
ــف: ص 

ّ
نســخه های خّطــی آن دیــار تصویــر می گیــرد. بنگریــد بــه: مقدمــة الشــیخ رضــا األمینــی: مــع الکتــاب و المؤل

.121 - 117

مــه امینــی اســت، ولــی بــا نظرداشــِت مقدمــۀ شــیخ محّمــد خلیــل 
ّ

کتــاب، نخســتین نگاشــتۀ چاپــی عل گرچــه ایــن  2. ا
کتاب هــای  کتــاب،  مــه پیــش  از ایــن 

ّ
کــه عل الزیــن العاملــی بــر چــاپ نخســت شــهداء الفضیلــه، دانســته می شــود 
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تــا  قــرن چهــارم هجــری  از  امامیــه  از علمــای  تــن  بــارۀ شــرح حال 130  در  کتــاب  ایــن 

کتــاب آیــات عظــام حــاج شــیخ  کــه بــه شــهادت رســیده اند. بــر ایــن  قــرن حاضــر اســت 

محّمدحســین غــروی اصفهانــی )د. 1361 ق.(، ســّید ابوالحســن اصفهانــی )د. 1365 ق.(، 

ــادی )د. 1380 ق.( و شــیخ  ــا حســین قمــی )د. 1366 ق.(، شــیخ محّمدعلــی اردوب حاج آق
آقــا بــزرگ تهرانــی )د. 1389 ق.( تقریــظ نوشــته اند.1

کتــاب را در تبریــز و بــه هنــگام مســافرتش بــه ایــن شــهر نوشــت و آن را بــه نجــف  مــه ایــن 
ّ

عل

مــه و بــا اذن او در 
ّ

فرســتاد و مرحــوم شــیخ محّمدعلــی غــروی ُاردوبــادی کتــاب را در غیــاب عل
1355 ق. در نجــف اشــرف بــه چــاپ رســاند.2

مــه شــرح حال شــهدای دیگــری را نیــز بــه کتــاب افــزود و تعلیقــات ســودمندی 
ّ

پــس ازآن، عل

کتــاب در 1393 ق. در قــم بــه انجــام رســید. در ایــن چــاپ،  بــدان پیوســت و چــاپ دوم ایــن 

کتــاب افــزوده شــد: َبعــَد مقاتــل الطالبییــن نوشــتۀ دکتــر توفیــق الفکیکــی  ســه مقالــه بــه آغــاز 

مــه امینــی؛ الهدایــة الکبــری نوشــتۀ اســتاد ســّید حســن األمیــن 
ّ

البغــدادی در بــارۀ تجلیــل از عل

مــه می گویــد: »و 
ّ

کتاب هــای دیگــر عل ــارۀ  ی در پانوشــت دوِم صفحــۀ »ط« از مقدمــه، در ب دیگــری نیــز داشــته اند. و
ــک ِمــْن َبــِ� آَدَم ِمــْن ُظُهوِرِهــْم  ّبُ َخــَذ َر

َ
ِمــن تآلیفــه القّیمــة الــی رأیناهــا: كتــاب املیثــاق األّول یف تفســیر قولــه تعــاىل: »َو ِإْذ أ

ــْم« اآلیــة، أنــس الوحیــد یف أحــوال الكتــب املخطوطــة الــی رآهــا، املقاصــد العلّیــة یف تفســیر عــّدة آیــات مــن الكتــاب  یَتُ ُذّرِ
؟ع؟ یف القــرآن، شــعراء الغدیــر، تعالیــق عــى رســائل شــیخنا األنصــاری  ــی بــه امیراملؤمنــ�ن الكــرمی، األســاء احُلســ� فیمــا ُسّ

و مكاســبه.«
کتـــاب المیثـــاق األول، همـــان فصـــل چهـــارم المقاصـــد العلّیـــة اســـت و قریـــب کـــه مقصـــود از   توجـــه می دهیـــم 
کتـــاب الغدیـــر  یـــاض األنـــس باشـــد. نیـــز شـــعراء الغدیـــر، یـــا بخش هایـــی از    بـــه  یقیـــن، أنـــس الوحیـــد همـــان ر
ــا را  کتاب هـ ــن  ــه ایـ ــود. در ادامـ ــم آورده بـ ــر فراهـ ــگارش الغدیـ ــرای نـ ــه بـ مـ

ّ
ــه عل کـ ــت هایی  ــا یادداشـ ــت و یـ ــوده اسـ بـ

شناســـانده ایم.
کـــه  مـــه امینـــی _ 

ّ
کامـــل الزیـــارات بـــه تحقیـــق عل کـــه مرحـــوم اردوبـــادی بـــر  همچنیـــن از فرازهـــای پایانـــی مقدمـــه ای 

کتـــاب،  مـــه را جـــز ایـــن دو 
ّ

کـــه عل گاه می شـــویم  تنهـــا یـــک ســـال پـــس از شـــهداء الفضیلـــه چـــاپ شـــد _ نگاشـــته اند، آ
مـــة األوحـــد و العلـــم املفـــرد الشـــیخ 

ّ
ـــوده اســـت: »و أهـــدی شـــكری املتواصـــل اىل العل نگاشـــته های فـــراوان دیگـــری نیـــز ب

ـــف كتـــاب شـــهداء الفضیلـــة و غیـــره مـــن التآلیـــف الكثیـــرة املمتعـــة.«
ّ
یـــزی مؤل األســـتاذ میـــرزا عبـــد احلســـ�ن األمیـــ� التبر

کتاب. 1. شهداء الفضیله: صفحات تقریظات در ابتدای 

2. امین شریعت: ص 253، مصاحبۀ محقق طباطبایی.
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در بــارۀ اهمّیــت مکتبــة اإلمــام امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و مــع األفــذاذ نوشــتۀ محّمدرضــا حکیمــی در 
کتــاب ســترگش، الغدیــر و شــهداء الفضیلــه.1 مــه امینــی و دو 

ّ
بــارۀ تجلیــل از عل

تصحیح و تحقیق کامل الزیارت1 12

کتــاب تألیــف ابوالقاســم جعفــر بــن محّمــد بــن قولویــه )د. 367 ق.(، از بــزرگان  ایــن 

مــه امینــی در ســال 
ّ

کــه بــا تصحیحــات و تعلیقــات عل عالمــان و محّدثــان شــیعه اســت 

مــه در مقدمــۀ خویــش آورده 
ّ

کــه عل 1356 ق. در نجــف اشــرف بــه چــاپ رســید. همان گونــه 

کهــن بــه تصحیــح محــّدث نــوری و  کتــاب آن را بــا نســخه ای  اســت، بــرای تصحیــح ایــن 

کــرده   نســخۀ دیگــری مربــوط بــه اوایــل قــرن نهــم هجــری و نیــز نســخه های معتبــر دیگــر مقابلــه 

کتــاب را بــا احادیــث مجامــع متأّخــری چــون بحــار األنــوار،  و افــزون بــر آن، تمامــی احادیــث ایــن 
ــر نمــوده اســت.2 وســائل الشــیعه و مســتدرک الوســائل براب

َم الحائر1 13 أیب الزائر لما یّمَ

کــه نخســتین بــار  یــارت حضــرت امــام حســین؟ع؟ اســت  کتــاب در شــرح آداب ز ایــن 

کتــاب بــه ســال 1424 ق.  در 1362 ق. در نجــف اشــرف بــه چــاپ رســید.3 چــاپ دوم ایــن 

گرفــت. توســط مؤسســة البــلغ در بیــروت صــورت 

الغدیر فی الکتاب و السّنة و األیب1 14

ـــه چـــاپ رســـید4 و ســـپس  ـــر در ســـال 1364 ق. در نجـــف اشـــرف ب جلـــد یکـــم و دوم الغدی

1. حماســۀ غدیــر، محّمدرضــا حکیمــی، دلیــل مــا، چــاپ بیســت و ششــم، پاییــز 1389 ش، قــم: ص 320، 327 و 
.328

ــه، الطبعــة األولــی،  ــن محّمــد، تصحیــح عبدالحســین األمینــی، دارالمرتضوّی ــه، جعفــر ب ــن قولوی ــارات، اب کامــل الزی  .2
النجــف األشــرف، 1356 ق.

ف: ص 83.
ّ
3. مقدمة الشیخ رضا األمینی: مع الکتاب و المؤل

مــه ســال ها قبــل، 
ّ

کــه عل گرچــه جلــد یکــم و دوم الغدیــر در ایــن ســال بــه طبــع رســید، ولــی اندکــی پیــش یادکردیــم  4. ا
گــردآوری یادداشــت ها را  کتــاب شــهداء الفضیلــه، نــگارش الغدیــر و یــا  یعنــی از حــدود 1350 ق. و پیــش از چــاپ 

یــده بــود. آغاز
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تـــا پنجـــم در 1365ق.، ششـــم در 1368ق.، هفتـــم در 1369ق.، هشـــتم در  جلـــد ســـوم 

1370ق. و نهـــم در 1371 ق. در همـــان شـــهر مقـــّدس انتشـــار یافـــت و ایـــن آخریـــن جلـــدی بـــود 

ــه در نجـــف چـــاپ می شـــد. کـ

ســپس در ســال 1372 ق. تمامــی 11 جلــد الغدیــر از ســوی دارالکتــب اإلســلمیة در تهــران 

کتــاب در ســال های 1387 ق. در  بــه چــاپ رســید.1 ایــن  بــه همــراه اضافــات مختصــر، 

بیــروت و 1396 ق.2 و 1403 ق. توســط مکتبــة اإلمــام امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در تهــران بازنشــر شــد.

پــس از درخواســت جامعــۀ تعلیمــات اســلمی بــه ریاســت مرحــوم حجت االســلم شــیخ 

ــدات 
ّ
مــه امینــی بــرای ترجمــۀ الغدیــر و موافقــت ایشــان،3 مجل

ّ
عّباســعلی اســلمی، از عل

یازده گانــۀ الغدیــر، در 22 جلــد به این ترتیــب ترجمــه شــد:

جلد نخست در 1381 ق. با ترجمۀ سّید محّمدتقی واحدی.

بخــش نخســت جلــد دوم در 1393 ق. بــا ترجمــۀ مترجمــی نامعلــوم4 و بخــش دوم در 

1394 ق. با ترجمۀ علی شیخ االسلمی.

جلد سوم در 1394 ق. با ترجمۀ جمال الدین موسوی.

ــدات، 1372 ق. 
ّ
ــدات یازده گانــۀ الغدیــر در ایــن چــاپ، در صفحــات نخســتین مجل

ّ
 1. اگرچــه تاریــخ نشــر تمامــی مجل

کــه پــس  مــه در جلــد 10 و پــس از تقریــظ آیــت اهلل ســّید صدرالدیــن صــدر 
ّ

درج شــده، ولــی بــا توجــه بــه نوشــتۀ عل
یــخ  از درگذشــت ایشــان در ربیــع األول 1373 ق. نگاشــته شــده، و تقریــظ آیــت اهلل ســّید مهــدی شــیرازی بــه تار
یــخ چهــار تقریــظ از پنــج تقریــظ جلــد  کــه در ابتــدای جلــد 10 آمــده، و نیــز بــا توجــه بــه تار جمــادی الثانــی 1373 ق. 
ــدات یازده گانــۀ الغدیــر، 

ّ
یــخ چــاپ مجل گفــت در ثبــت تار کــه همگــی در ســال 1375 ق. نگاشــته شــده اند، بایــد   11

تســامحی رخ داده اســت.

یــخ  ــدات، همین گونــه درج شــده، ولــی بــا توجــه بــه تار
ّ
یــخ نشــر ایــن چــاپ در صفحــات نخســتین مجل گرچــه تار 2. ا

یــخ نشــر ایــن چــاپ نیــز  نــگارش مقدمــۀ حجت االســلم شــیخ رضــا امینــی، یعنــی مــاه رجــب 1398 ق.، در ثبــت تار
تســامحی رخ داده اســت.

3. جلد نخست ترجمۀ الغدیر، انتشارات غدیر، تهران، 1381 ق، مقدمۀ مترجم: ص 171 و 172.

4. هرچنــد در ابتــدای چــاپ نخســت ایــن جلــد، نــام ســّید محّمدتقــی واحــدی به عنــوان مترجــم آمــده، ولــی از مقدمــۀ 
کــه ایــن ترجمــه بــه قلــم آقــای واحــدی نبــوده اســت. شــیخ عّباســعلی اســلمی آشــکار می شــود 
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جلد چهارم در 1394 ق. با ترجمۀ محّمدباقر بهبودی.

جلد پنجم در 1394 ق. با ترجمۀ زین العابدین قربانی.

جلد ششم در 1403 ق. با ترجمۀ شیخ محّمد شریف رازی.

کبر ثبوت. جلد هفتم در 1397 ق. با ترجمۀ ا

کبر ثبوت. جلد هشتم در 1398 ق. با ترجمۀ ا

بخــش اول جلــد نهــم در 1395 ق. و بخــش دوم در 1396 ق. بــا ترجمــۀ جلل الدیــن 

فارســی.

جلد دهم با ترجمۀ جلل الدین فارسی.

بخــش اول جلــد یازدهــم در 1404 ق. و بخــش دوم در 1406 ق. بــا ترجمــۀ دکتــر جلیــل 

تجلیــل.

همچنیــن جلــد نخســت الغدیــر توســط دکتــر صفــا خلوصــی، اســتاد یکــی از دانشــگاه های 

کوشــش و ســفارش ســّید  لنــدن، بــه انگلیســی ترجمــه شــد. نیــز ســه جلــد نخســت آن بــه 

کراچــی، بــه  ابوالحســن حافظیــان، توســط احمدعلــی جوهــر امروهــوی، از دانشــمنداِن بــه نــاِم 
گشــت.1 زبــان اردو ترجمــه 

تیرتنا و تّنتنا، تیرُة نبّینا و تّنته؟ص؟1 15

کـــه در  مـــه بـــه ســـوریه در ســـال 1384 ق. اســـت 
ّ

کتـــاب ره آورد ســـفر چهارماهـــۀ عل ایـــن 

گمـــان بـــرده  کـــه  اصـــل، پاســـخ تفصیلـــی بـــه پرســـش یکـــی از عالمـــان عاّمـــۀ شـــهر حلـــب اســـت 

بـــود شـــیعیان در حـــّب اهل بیـــت؟مهع؟ غلـــّو می کننـــد، در اقامـــۀ عـــزا بـــر سّیدالشـــهدا؟ع؟ و 
کـــردن هـــرروزه بـــر آن حضـــرت افـــراط می ورزنـــد و تربتـــش را می پرســـتند!2 ســـوگواری 

کتــاب نخســت بــار در 1384 ق. در نجــف اشــرف و دوم بــار در 1386 ق. در تهــران  ایــن 

1. حماسۀ غدیر: ص 214؛ جلد نخست ترجمۀ الغدیر، مقدمۀ مترجم: ص 150.

2. سیرتنا و سّنتنا: ص 4.
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در چــاپ خانــۀ حیــدری بــه چــاپ رســید و در 1388 ق. بــا عنــوان راه و روش مــا، راه و روش 

پیامبــر مــا اســت توســط ســّید محّمدباقــر موســوی همدانــی و بــه تصحیــح محّمدرضــا مهــدوی 

بــه فارســی ترجمــه شــد.

تفسیر فاتحة الکتاب1 16

کــه آن را در تبریــز بعــد از مراجعــت از نجــف  مــه اســت 
ّ

کتــاب، نخســتین نوشــتۀ عل ایــن 

کــه در آن دیــار داشــت، آن را تدریــس می نمــود.1 ایــن  نگاشــت و در همــان روزگار، در مجالســی 

کتــاب بــرای نخســتین بــار در 1395 ق. بــه تحقیــق و تعلیق حجت االســلم شــیخ رضــا امینی، 

در چاپخانــۀ حیــدری در تهــران بــه طبــع رســید و در ســال 1404 ق. توســط قــدرت اهلل حســینی 

شــاهمرادی بــه فارســی ترجمــه شــد و توســط همــان چــاپ خانــه انتشــار یافــت.

فاطمة الزهراء؟اهع؟1 17

بــارۀ مناقــب و والیــت  مــه در 
ّ

کتــاب در اصــل تقریــرات 5 جلســه ســخنرانی عل  ایــن 

کــه بــه هنــگام مراجعــت از نجــف بــه تهــران بــرای جمعــی از  حضــرت فاطمــه؟اهع؟ اســت 

کــرده اســت. ایــراد  اســاتید و پژوهشــگران 

ایــن کتــاب ابتــدا در 1411 ق. توســط حبیــب چایچیــان در تهــران بــه چاپ رســید و ســپس 

نســخۀ تحقیــق شــدۀ آن توســط فرزنــد علمــه، آقــای محّمــد امینــی، در 1418 ق. بــه طبــع 

رســید.

ثمرات األتفار الی األقطار1 18

ــت  ــه اس م
ّ

ــزارش عل گ ــت آن  ــد نخس ــه جل ک ــوده  ــد ب ــاب دو جل کت ــن  ــوط ای ــخۀ مخط نس

کــه  ارزشــمندی  کتاب هــای  از  یادداشــت هایی  و  در ســال 1380 ق.  هنــد  بــه  از ســفرش 

1. تفســیر فاتحــة الکتــاب، مطبعــة الحیــدری، طهــران، الطبعــة األولــی، 1395 ق: ص 13؛ مقدمــة الشــیخ رضــا األمینــی: 
ــف: ص 82.

ّ
مــع الکتــاب و المؤل
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کتابخانه هــای آن دیــار، بدان هــا دســت یافــت؛ و جلــد دوم نیــز دربردارنــدۀ  کنــدوکاو در  از 

یه  مــه امینــی در ســفر بــه ســور
ّ

کــه عل طرائــف و فوائــد و نــوادری اســت از گنجینه هــای پربهایــی 
در ســال 1384 ق. فراهــم آورد.1

کتــاب بعدهــا در 1428 ق. توســط مؤسســة دائــرة معــارف الفقــه اإلســلمی در چهــار  ایــن 

جلــد، تحقیــق شــده و بــه طبــع رســید.

نّیة1 19 المقاصد الَعلّیة فی المطالب الّسَ

ایــن کتــاب بــرای نخســتین بــار در 1434 ق. توســط بنیــاد محقــق طباطبایــی و بــه تحقیــق 

و تصحیــح ســّید محّمــد طباطبایــی یــزدی بــه چاپ رســید.

گویــا به شــتاب نگاشــته شــده و ازایــن رو  کتــاب  کــه ایــن  از قرائــن چنیــن پیــدا اســت 

یــخ تألیــف نــدارد؛ ولــی بــا نظرداشــت برخــی فرازهــای پایانــی فصــل ســوم  مقّدمــه و مؤّخــره و تار

یــخ تألیــف را بایــد پــس از ســال 1353 ق. و پیــش از 1355 ق. دانســت. دو قرینــۀ  کتــاب، تار

یــخ 1353 ق. در صفحــات 322 و  دیگــر، یکــی یادکــرد از فتوایــی از میــرزای نائینــی بــه تار

کتــاب بــه محضــر آیــت اهلل حــاج شــیخ عبدالکریــم  326 اســت؛ و دیگــری ارســال نســخه ای از 
حائــری )د. 1355 ق.(.2

ــارۀ  ــود، شــخصی از اهالــی تبریــز در ب ــه تبریــز بازگشــته ب مــه از نجــف ب
ّ

کــه عل در آن زمــان 

ــری اســتفتا  ــم حائ ــم ذّر از آیــت اهلل العظمــی حــاج شــیخ عبدالکری چیســتی و چگونگــی عال

مات اعتقادات شــیعه دانســته و آیات 
ّ
کوتاه عالم ذّر را از مســل می کند. ایشــان نیز در پاســخی 

مــه 
ّ

و روایاتــی هــم شــاهد مــی آورد. ســپس شــخص مســتفتی، اســتفتای حــاج شــیخ را بــرای عل

مــه نیــز بــرای پاســخ تفصیلــی بــه آن اســتفتا، المقاصــد العلّیــة را می نــگارد و پــس 
ّ

مــی آورد و عل

1. همان: ص 85.

2. امین شریعت: ص 59، مقالۀ »مروری بر المقاصد العلّیه« به قلم عبدالحسین طالعی.
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کتــاب، نســخه ای از آن را همــراه همــان اســتفتا بــرای آیــت اهلل حائــری می فرســتد.1 از تألیــف 

ب: کتاب های چاپ نشده به ترتیب حروف الفبا

األتماء الحسنی1 1

کریم.2 کتابی است دربارۀ اسامی امیرالمؤمنین؟ع؟ در قرآن 

م1 2
ّ

إعالم األنام فی معرفة الملک العال

کتابی است در توحید و به زبان فارسی.3

تصحیح و تحقیق وتائل الشیعه1 3

کــرده بــود،  کتــاب بســی وقــت صــرف  مــه امینــی بــرای تصحیــح و تحقیــق ایــن 
ّ

گرچــه عل ا

کتــاب از بیــن مــی رود! محقــق طباطبایــی ماجــرا  کــه بــر اثــر حادثــه ای همــۀ ایــن  ولــی افســوس 

را این گونــه روایــت می کنــد:

کــردم؛ رجالــش  کــه یــک دوره وســائل را مــن زحمــت کشــیدم تصحیــح  »ایشــان می فرمودنــد 

کــردم. در خانــۀ ارزان قیمــت  یــاد تصحیــح  را، اســنادش را و متونــش را. خیلــی بــا دّقــت ز
ــورد.«4 ــه خ یان ــاب را مور کت ــفانه آن  ــودم، متأس ــی _ ب ــلِح فارس ــی _ به اصط کلنگ ــی  قدیم

تعلیقاتی بر رتائل شیخ انصاری15 4

تعلیقاتی بر مکاتب شیخ انصاری16 5

کریمی. گفت وگو با حجت االسلم محّمدرضا  1. امین شریعت: ص 304 و 305، 
2. امین شریعت: ص 105، مقالۀ »الحّجة األمینی« به قلم سّید محّمدصادق بحرالعلوم.

3. حماسۀ غدیر: ص 323.

4. امین شریعت: ص 272، مصاحبۀ محقق طباطبایی.

ــف: ص 84؛ 
ّ
5. امیــن شــریعت: ص 105، مقالــۀ »الحجــة األمینــی«؛ مقدمــة الشــیخ رضــا األمینــی: مــع الکتــاب و المؤل

حماســۀ غدیــر: ص 323.

6. همان ها.
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رجال آذراایجان1 6

کتــاب شــرح حال 234 تــن از عالمــان، ادیبــان و شــاعران آذربایجــان را  مــه در ایــن 
ّ

عل

کتــاب بــر اســاس حــروف الفبــا یــاد شــده اند و نخســتین ایشــان  آورده اســت. نامهــا در ایــن 

میــرزا ابراهیــم بــن ابــی الفتــح زنجانــی اســت و آخرینشــان عزالدیــن یوســف بــن الحســن 
وی.1

ّ
تبریــزی حــل

رتاله ای یر اارۀ کتاب تلیم با قیس هاللی12 7

رتاله ای یر بیان حقیقس زیارت13 8

رتاله ای یر علم یرایة الحدیث14 9

رتاله ای یر اارۀ نّیس15 10

َها<16 11 اْدُعوُه �بِ َ ُحْس�فَی �ف
ْ
ْسَماُء ال

�أَ
ْ
رتاله ای یر تفسیر آیۀ >َو ِلله ال

نس1 12
ُ
ریاض األ

مــه در آن برخــی 
ّ

کــه عل کتــاب دو جلــد اســت؛ جلــد نخســت در حــدود 700 صفحــه  ایــن 

برخــی حــوادث  و  گــردآورده  را  و عربــی شــاعران ســرآمد  فارســی  و ســروده های  نگاشــته ها 

کتــاب، جزئیــات برخــی از عبادت هــای خویــش  مــه در ایــن 
ّ

تاریخــی را یادکــرده اســت. نیــز عل

چــون اقامــۀ نمــاز هــزار رکعتــی در هــر شــب مــاه رمضــان، تعــداد ختم هــای قــرآن در هرســال و نیــز 

تعــداد زیارت هــای ائمــه؟مهع؟ را آورده اســت.

ف: ص 85.
ّ
1. امین شریعت: ص 105، مقالۀ »الحجة األمینی«؛ مقدمة الشیخ رضا األمینی: مع الکتاب و المؤل

2. حماسۀ غدیر: ص 323.

3. همان.

4. همان.

5. همان.

6. همان.
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جلــد دوم در حــدود 1000 صفحــه اســت و شــامل یادداشــت هایی در تفســیر، حدیــث، 

مــه در خــلل مطالعاتــش بــرای نــگارش جلدهــای متعــدد الغدیــر، 
ّ

کــه عل یــخ و جــز آن  تار
کــرده اســت.1 یادداشــت 

العترة الطاهرة فی الکتاب العزیز / اآلیات النازلة فی العترة الطاهرة1 13

مــه امینــی برشــمرده اند، 
ّ

کتــاب را از آثــار مخطــوط عل گرچــه در برخــی نوشــته ها، ایــن  ا

گــزارش حجت االســلم شــیخ رضــا امینــی در مقدمــۀ تفســیر فاتحــة الکتــاب و نیــز در  ولــی بنــا بــر 

کتابــی صــرف نظــر می کنــد. او  ــف، علمــۀ بعدهــا از نــگارش چنیــن 
ّ
مقالــۀ مــع الکتــاب و المؤل

گــردآوَرد،  ــازل شــده در شــأن اهل بیــت را  ــات ن کتــاب، مجموعــه ای از آی قصــد داشــته در آن 

کــه بــه نــگارش جلــد چهاردهــم الغدیــر مشــغول می شــود و در بحــث »مســند  ولــی پــس ازآن 

المناقــب و مرســلها« گفتــاری درازدامــن بــرای تصحیــح اســانید مناقبــی کــه از پیامبــر اکرم؟ص؟ 

در بــارۀ خانــدان هدایتگــرش رســیده را ســامان می دهــد، در همــان بحــث بــه آیــات یادشــده 
کتــاب العتــرة الطاهــرة چشــم می پوشــد.2 ــگارش  نیــز می پــردازد و ازایــن رو از ن

اتتنساخ برخی کتب ممطوط و نایر1 14

مــه امینــی افــزون بــر نــگارش کتاب هــای چاپــی و خّطــی یادشــده، برخــی از کتاب های 
ّ

عل

از  یکــی  اســت.  کــرده  استنســاخ  ســوریه،  و  هنــد  بــه  ســفر  در  به ویــژه  را،  ارزشــمند  خّطــی 

کــه از دوران جوانــی بــا برخــی  مــه در استنســاخ نســخ خّطــی، تعهــدی بــود 
ّ

انگیزه هــای مهــم عل

اندیشــمندان دیگــر ســپرده بــود.

»صاحــب الغدیــر از آغــاز کار تحصیــل و تحقیــق، بــا چنــد تــن از دیگــر از دانشــیان روحانــی، 

کــه چــون  مــه قاضــی شــیخ محّمــد ســماوی )د. 1372 ق.( قــرار بــر آن می گذارنــد 
ّ

ازجملــه عل

ــد آن را  ــت یافتن ــوب دس ــی خ کتاب ــه  ــای ب ــر ج ــگ آورد، ه ــه چن ــوان ب ــا را نمی ت کتاب ه ــۀ  هم

ف: ص 84 و 85.
ّ
1. مقدمة الشیخ رضا األمینی: مع الکتاب و المؤل

ف: ص 85.
ّ
2. تفسیر فاتحة الکتاب: ص 13؛ مقدمة الشیخ رضا األمینی: مع الکتاب و المؤل
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گذارنــد. و همیــن  ســان رفتــار می کننــد.  کننــد و نســخه بردارنــد و در اختیــار یکدیگــر  رونویــس 

کــه یکــی از اشــتغاالت دوران زندگــی تحصیلــی و علمــی صاحــب  گونــه می نگریــم  بدیــن 

کتــب خــوب و شــناخت نســخه ها و استنســاخ آن هــا بــوده اســت؛  الغدیــر، جســت وجوی 
کهولــت ســن نیــز از دســت نهشــت.«1 کــه تــا پایــان عمــر خویــش و  کاری 

کنــون بــه چــاپ رســیده اند، ولــی استنســاخ از روی آن هــا در  گرچــه بیشــتر ایــن کتاب هــا تا  ا

آن زمــان، امــری الزم و ســودمند بوده اســت.

مــه در طــول ســالیان و پیــش از ســفر بــه هنــد و ســوریه، 13 کتــاب را استنســاخ می کنــد. 
ّ

عل

گــزارش حجت االســلم شــیخ رضــا امینــی در مقالــۀ مــع  کتاب هــا بــر اســاس  ترتیــب ایــن 

ــف چنیــن اســت:
ّ
الکتــاب و المؤل

دعائم اإلسلم تألیف قاضی نعمان مغربی.. 1

أمالی تألیف شیخ مفید.. 2

کتاب المزار تألیف محّمد بن المشهدی.. 3

ایضاح دفائن النواصب تألیف ابن شاذان قمی.. 4

ی.. 5
ّ
الطرف تألیف سّید بن طاوس حل

الیقین فی إمرة امیرالمؤمنین تألیف همو.. 6

نوادر األثر فی أّن علّیًا خیُر البشر تألیف جعفر بن احمد قمی.. 7

خصائص األئّمة تألیف سّید رضی.. 8

السقیفة تألیف سلیم بن قیس هللی.. 9

اإلجــازة الکبیــرة لعلمــاء الحویــزة للمجیــز ســّید عبــد اهلل بــن ســّید نــور الدیــن بــن ســّید . 10

ــری. نعمــة اهلل جزائ

المسائل األربعون الکلمّیه تألیف شهید اول محّمد بن مّکی عاملی.. 11

1. حماسۀ غدیر: ص 329.
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مه محّمد بن طاهر سماوی.. 12
ّ

جذوة اإلسلم فی نظم مسائل الکلم تألیف عل

جمل األدب تألیف همو.1. 13

مه امینی
ّ

سخت کوشی و هّمت واالی عل

ــده ای را  ــر بینن ــدۀ ه ــه دی ک ــود  ــمگیر ب ــان چش ــی چن ــه امین م
ّ

ــرکاری عل ــی و پ سخت کوش

کــه هــر دور و نزدیــک از دوســت و آشــنا در  کنــد و آن ســان هویــدا بــود  در نخســتین نــگاه می آ

ــد. ــاد می کنن ــی او را ی ــن ویژگ ــاندنش، ای شناس

ــم را  کری کامــل از قــرآن  مــه هــرروز پــس از نمــاز شــب و ادای فریضــۀ صبــح، یــک جــزء 
ّ

عل

گردانش  کــه شــا ــا آن  ــود ت ــه مطالعــه ب ــه اش می رفــت2 و ب کتابخان ــه  ــلوت می کــرد و ســپس ب ت

بــرای درس گیــری فقــه و اصــول نــزدش حاضــر می شــدند. او تــا اذان ظهــر، بــه تدریــس مشــغول 

بــود و پــس از اذان ظهــر، اندکــی اســتراحت می نمــود و ســپس در همــان کتابخانــه تــا نیمه شــب 
ســرگرم مطالعــه و تحقیــق بــود.3

را  کــه حتــی جلســات درس خویــش  ایــن  ندیــد جــز  الغدیــر چــاره ای  نــگارش  بــرای  او 

گاه روزی 16 ســاعت بــه مطالعــه و نــگارش مشــغول بــود و بســیاری از  کنــد و  نیــز تعطیــل 

کربــل، ســامرا،  کتابخانه هــای عمومــی و خصوصــی عــراق و ایــران را در شــهرهای نجــف، 

کــرد؛ کتابخانه هایی چون: ــه، بصــره، خراســان، تهــران، بروجــرد و کرمانشــاه وارســی 
ّ
بغــداد، حل

کتابخانۀ آیت اهلل سّید جعفر بن سّید محّمدباقر بحرالعلوم در نجف.. 1

کتابخانۀ آیت اهلل شیخ محّمدحسین کاشف الغطاء در نجف.. 2

کتابخانۀ سّید محّمدصادق بن سّید حسن بحرالعلوم در نجف.. 3

ف: ص 79 - 82.
ّ
1. مقدمة الشیخ رضا األمینی: مع الکتاب و المؤل

کــه ســال ها بعــد  کتابخانــۀ عمومــی امــام امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اســت  مــه بــوده و غیــر از 
ّ

کتابخانــۀ شــخصی عل 2. ایــن 
تأســیس شــد.

3. همان: ص 78.
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کتابخانۀ شیخ محّمد بن طاهر سماوی در نجف.. 4

کتابخانۀ شیخ محّمدرضا فرج اهلل در نجف.. 5

کتابخانۀ حسینیۀ شوشتری ها در نجف.. 6

کربل.. 7 کتابخانۀ شیخ عبدالحسین طهرانی در 

کربل.. 8 کتابخانۀ شیخ محسن ابوالحب حائری در 

کتابخانۀ سّید حسن صدر در کاظمین.. 9

کّبه.. 10 کتابخانۀ شیخ مهدی ابن الحاج حسن 

کتابخانۀ سّید عیسی العطار.. 11

کتابخانۀ شیخ محّمدرضا شالچی موسی.. 12

کتابخانۀ آل الحیدری در بغداد.. 13

کتابخانۀ شیخ میرزا محّمد عسکری تهرانی در سامرا.. 14

کتابخانۀ آستان قدس رضوی در خراسان.. 15

کتابخانۀ مجلس شورای ملی در تهران.. 16

کتابخانۀ مدرسۀ سپه ساالر در تهران.. 17

کتابخانۀ حاج حسین ملک در تهران.. 18

کتابخانۀ ملی در تهران.. 19

کتابخانۀ آیت اهلل بروجردی در بروجرد.. 20

کرمانشاه.1. 21 کابلی در  کتابخانۀ سردار 

حســینیۀ  کتابخانــۀ  در  مــه 
ّ

عل مطالعــۀ  از  امینــی  رضــا  شــیخ  حجت االســلم  گــزارش 

اســت: خواندنــی  شوشــتری ها 

مــه 
ّ

کتابخانــه ای یگانــه بــود و عل »کتابخانــۀ حســینیۀ شوشــتری ها در نجــف، در آن روزگار 

1. همان: ص 87 - 89.
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ــه رفت وآمــد می کــرد؛  کتابخان ــه آن  کتــب آن، فــراوان ب گنجینه هــای  ــرای اســتفاده از  امینــی ب

کــه آن حســینیه محلــی بــرای برگــزاری مراســم دینــی و مذهبــی و تشــییع جنــازه  ولــی از آن جــا 

کنــد. ســر شــب، اندکــی  کتابخانــه اســتفاده  ــا شــبانگاهان از آن  مــه چــاره ای ندیــد ت
ّ

بــود، عل

مــه 
ّ

کتابخانــه در را بــه روی عل کتابخانــه درون می شــد. مدیــر  طعــام بــا خــود می بــرد و بــه 

کار  می بســت و او تمامــی طــول شــب را تــا اذان صبــح مشــغول مطالعــه و استنســاخ بــود. ایــن 

ادامــه داشــت تــا آن کــه او تمامــی کتاب هــای آن کتابخانــه را مطالعــه کــرد و از آن هــا یادداشــت 
برداشــت.«1

مــه امینــی، 
ّ

گــزارش ســّید محّمدصــادق بحرالعلــوم )د. 1399 ق.(، رفیــق دیریــن عل نیــز 

ــاره شــنیدنی اســت: دراین ب

کـــه  ـــوام  ـــۀ خصوصـــی مـــن در مدرســـۀ ق کتابخان ـــه  ـــراوان ب ـــاد! _ ف ـــزه ب کی مـــه _ تربتـــش پا
ّ

»عل

کتابخانـــه نگاشـــته های مخطـــوط قدیمـــی و  کن بـــودم می آمـــد. در آن  حـــدود 20 ســـال در آن ســـا

کـــه خـــودم بـــا خـــط خویـــش از روی نســـخه های  ـــق بـــه برخـــی بـــزرگان 
ّ
بعضـــی مخطوطـــات متعل

داشـــت. وجـــود  گـــون،  گونا چاپـــی  کتاب هـــای  نیـــز  و  بـــودم،  کـــرده  استنســـاخ   قدیمـــی 

کتابخانـــه آمـــد،  مـــه در روز مـــاه رمضـــان و بـــا دهـــان روزه بـــه 
ّ

کـــه عل  یک بـــار پیـــش آمـــد 

ــود _ و  ــرم بـ گـ ــیار  ــوا بسـ ــوز2 هـ ــاه تمـ ــا مـ ــان بـ ــاه رمضـ ــدن مـ ــادف شـ ــل مصـ ــه دلیـ ــه بـ درحالی کـ

گرمـــای نجـــف از شـــّدتش وصف نشـــدنی اســـت _ و پنکـــه نیـــز تـــا آن زمـــان شـــناخته شـــده و 

ــود. ــتفاده نبـ ــورد اسـ مـ

برمی داشـــت،  یادداشـــت  و  می نمـــود  تـــوّرق  و  می کـــرد  زیـــرورو  را  کتاب هـــا  مـــه 
ّ

عل

کـــه وقـــت  گاه  درحالی کـــه عـــرق از همـــۀ بدنـــش ســـرازیر بـــود و او هیـــچ اهمّیتـــی نمـــی داد. آن 

کـــردم تـــا  کتابخانـــه بـــود تـــرک  کـــه در  گرمـــای ســـوزان، او را  زوال رســـید، بـــرای در امـــان مانـــدن از 

1. همان: ص 88.

2. برابر با ماه تیر و مرداد.
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ـــه  کتابخان ـــه  ـــا ســـه ســـاعت، ب کنـــم. پـــس از دو ی ـــه ام اســـتراحت  ـــا در خان در ســـرداب مدرســـه ی

یـــش پراکنده انـــد! آنـــگاه  ــا پیـــش رو کتاب هـ ــته اســـت و  ــتوار نشسـ ــیْر اسـ ــم و دیـــدم آن شـ رفتـ

کـــه  کـــه از صلبـــت و صبـــر او در راه خدمـــت بـــه علـــم، غـــرق در شـــگفتی شـــدم؛ چیـــزی  بـــود 

ـــزرگ داده باشـــند و تســـدیدی االهـــی  ـــه بهـــره ای ب ک ـــل آن نبـــود، مگـــر آن را  ـــارای تحّم کســـی را ی
و توفیقـــی ســـترگ.«1

کتــاب چاپــی و  کتابخانــه، خوانــش بیــش از 10 هــزار  کنــدوکاو در آن همــه  ره آورد این همــه 

کشــد و دشــمنانگی های  کتاب هــا را بیــرون  ــا حقایــق نهفتــه در ســینۀ  ــوده اســت2 ت خّطــی ب

کردنــی اســت! کــه اعجاب انگیــز و باورنا نابخردانــه را آشــکار ســازد؛ رقمــی 

ــار  ــات پرب ــاعات حی ــا و س ــن روزه ــا آخری ــی ت ــتگی ناپذیری حت ــی و خس ــن سخت کوش ای

ــود. فرزنــدش حجت االســلم شــیخ  ــارز ایــن قهرمــان میــدان دانــش ب مــه امینــی، ویژگــی ب
ّ

عل

ــدات بعــدی الغدیــر در ماه هــا و روزهــای 
ّ
مــه را در نــگارش مجل

ّ
رضــا امینــی تلش هــای عل

ــر می کشــد: ــه تصوی ــی عمــر شــریفش چنیــن ب پایان

کــرد و در بســتر افتــاد و هیــچ لحظــه ای از درد  مــه شــّدت پیــدا 
ّ

کــه بیمــاری عل گاه  »آن 

بیمــاری آســایش نداشــت و دیگــر توانــی بــرای حرکــت نمانــده بــود، بــاز از دفــاع از ســاحت 

ــا  دیــن حنیــف بازننشســت و از تصحیــح و تکمیــل الغدیــر دســت نکشــید و مــرا فرمــان داد ت

کاســتی هایش را برطــرف ســازد و مطالــب الزم را  ــدات مخطــوط الغدیــر را بــر او بخوانــم تــا 
ّ
مجل

ــد. ــر بیفزای ــدات الغدی
ّ
ــه مجل ــت یافت، ب ــدان دس ــه ب ک ــدی  ــع جدی از مناب

کـــه  کـــردم تـــا آن  کنـــار بســـترش در بیمارســـتان و یـــا در خانـــه، بـــه فرمانـــش عمـــل  مـــن نیـــز در 

ـــارۀ تغییـــر و تکمیلـــش دســـتور داده  ـــه مـــن در ب ـــود و ب ـــر نگاشـــته ب تمامـــی آن چـــه را خـــود پیش ت

کار در دو ســـال پایانـــی عمـــر علمـــه، در ســـاعاتی از شـــب و روز ادامـــه  بـــود، بـــر او خوانـــدم. ایـــن 

1. امین شریعت: ص 86 و 87، مقالۀ »الحجة األمینی«.

ف: ص 86.
ّ
2. همان: ص 107؛ مقدمة الشیخ رضا األمینی: مع الکتاب و المؤل
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کبـــدش و ازآنجـــا بـــه همـــۀ بدنـــش رســـید و  کـــه بیمـــاری بـــر او چیـــره شـــد و بـــه  داشـــت تـــا آن 
وفـــات نمـــود.«1

مه به اهل بیت؟مهع؟
ّ

عشق و ارادت وافِر عل

ــه  ــه پای ــا چ ــه او ت ک ــد  گواه ان ــنیده اند،  ــش را ش ــد و اوصاف ــه را دیده ان م
ّ

ــه عل ک ــان  ــی آن تمام

یــد و تــا چــه انــدازه امیرالمؤمنیــن، صدیقــۀ طاهــره و دو ســبط  بــه اهل بیــت؟مهع؟ عشــق می ورز

خاتم االنبیــاء، به ویــژه سّیدالشــهدا؟مهع؟ را از ژرفــای دل دوســت می داشــت.

گفــت، ولــی تنهــا بــه بازگفــت ســه ماجــرا بــس  گرچــه می تــوان دراین بــاره درازدامــن ســخن  ا

می کنیــم.

حجت االسلم شیخ رضا امینی در وصف این ویژگی پدر خویش می گوید:

یــارت حــرم شــریف علــوی می رفــت و آن گاه کــه اذن دخــول می خوانــد،  مــه فــراوان بــه ز
ّ

»عل

امــام می نشســت و  را فرامی گرفــت و چــون روبــه روی  او  انــدوه و حــزن  و  خضــوع و خشــوع 

پایــان  و  می شــد  جــاری  گونه هایــش  بــر  اشــک هایش  یــد،  می آغاز را  زیارت نامــه  خوانــدن 

کربــل  یــارت امــام حســین؟ع؟ در  کــه از حــرم خــارج می شــد. نیــز فــراوان بــه ز نمی یافــت تــا آن 

ــه روی حــرم می ایســتاد، اشــک هایش جــاری می شــد. در مجالــس  کــه روب گاه  می رفــت و آن 
ائمــۀ معصومیــن؟مهع؟ فــراوان می گریســت و نالــه ســرمی داد.«2

مه امینی می گوید:
ّ

سّید محّمدصادق بحر العلوم نیز در بارۀ این ویژگی عل

یـــارت امـــام؟ع؟ بـــه حـــرم شـــریف علـــوی مشـــّرف شـــدم و ایـــن  کـــه بـــرای ز »یک بـــار پیـــش آمـــد 

کـــه روبـــه روی امـــام؟ع؟ باحالتـــی حزیـــن و اندوهگیـــن نشســـته اســـت و  مؤمـــن صالـــح را یافتـــم 

کـــه به خوبـــی  کلماتـــی  درحالی کـــه برخـــی از فرازهـــای زیارت هـــا را می خواْنـــد و امـــام؟ع؟ را بـــا 

نمی شـــنیدم مخاطـــب می ســـاخت، اشـــکهایش بـــر محاســـن مبارکـــش جـــاری می شـــد. 

1. همان: ص 121 و 122.

2. همان: ص 78 و 79.
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ـــه  ـــگ ب ـــت و بی درن ـــرک می گف ـــرم را ت ـــد، ح ـــع نمی ش ـــمانش قط ـــک چش ـــه اش ـــپس درحالی ک س

کـــه در حـــرم  گاه  گویـــا آن  کتابخانـــه اش بازمی گشـــت و بـــه نـــگارش و مطالعـــه ادامـــه مـــی داد. 

ـــد. کن ـــاری  ـــوعه اش ی ـــل موس ـــا او را در تکمی ـــت ت ـــام؟ع؟ می خواس ـــود، از ام ـــّدس ب مق

یـــارت ابوعبـــداهلل  فـــراوان بـــا پـــای پیـــاده و همـــراه جمعـــی از دوســـتان مؤمـــن نیکـــش بـــه ز

کســـانی  کربـــل می رفـــت و ســـفرش دو یـــا ســـه روز ادامـــه می یافـــت. یکـــی از  الحســـین؟ع؟ در 

مـــه در ایـــن راه دراز، هیـــچ گاه از امـــر بـــه 
ّ

کـــه عل کـــه در ایـــن راه بـــا او هم ســـفر بـــود برایـــم می گفـــت 

گفت وگـــوی علمـــی دینـــی، دســـت نمی کشـــید تـــا  کشـــیدن   معـــروف و نهـــی از منکـــر و پیـــش 

کربـــل می رســـید؛ آنـــگاه هیـــچ قصـــدی جـــز حضـــور در بـــارگاه امـــام؟ع؟ نداشـــت.  این کـــه بـــه 

و  می شـــد  جـــاری  مبارکـــش  محاســـن  بـــر  اشـــکهایش  و  می گشـــت  درون  حـــرم  در   پـــس 

یارتـــی نمونـــه نداشـــت. و ایـــن  کـــه از جـــز او چنیـــن ز یـــارت می نمـــود  امـــام را به گونـــه ای ز

کلمـــۀ اســـلم را  کـــه او حقیقـــت امـــام؟ع؟ و جایـــگاه شـــهید در راه برافـــرازی  عجیـــب نبـــود؛ چرا
می شـــناخت.«1

گزارش آیت اهلل نجومی نیز دراین باره خواندنی است:

کــه در ایــوان مطّهــِر ]بــارگاه امیرالمؤمنیــن؟ع؟[  کــه در هنگامــی  »ایــن بنــده مکــرر شــد 

کــه در حــرم مطّهــر مشــغول دعــا  گریــۀ آن مرحــوم را  مشــغول خوانــدن اذن دخــول بــودم، صــدای 

ــد! ــرون می آم ــه بی ــته، ب گذش ــر  ــرم و رواق مطّه ــان از ح ــدای ایش ــنیدم. ص ــود می ش ــدن ب خوان

ــهری های  ــینیۀ بوش ــینی در حس ــزای حس ــس ع ــه مجل ــه ب ــای  برهن ــا پ ــورا ب ... در روز عاش

کنــاری زده و روی زمیــن نشســت و به مجــرد نشســتن، نهیــب  نجــف اشــرف آمــد و فــرش را بــه 

گریــه اش بلنــد شــد. و 

ــد:  ــازادۀ محتــرم ایشــان، اســتاد جلیل القــدر، آقــای حــاج شــیخ رضــا امینــی فرمودن ... آق

کــه در تهــران مریــض روی تخــت خوابیــده بودنــد، فرمودنــد: “رضــا! مــن ایــن داغ و  ›والــدم 

1. همان: ص 87.
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گریــۀ ســیری در عمــرم نکــردم! بــا  کربــل نگشــوده ام! مــن بــرای سّیدالشــهدا  عقــدۀ دلــم را از 

گریۀ ســیری  کن شــوم، شــاید  کربل ســا گر خوب شــدم، 5 ســال در  که ا خداوند پیمان بســته ام 

بکنــم و ایــن عقــدۀ دلــم را بــه پایــان ببــرم.”‹ ولــی رحلــِت معهــود بــه ایشــان ایــن مجــال را نــداد؛ 

کــه بــه او داشــت، راضــی بــه این همــه ســوزوگداز و ســوختگی و  گویــا سّیدالشــهدا از محّبتــی 
گریــۀ او نشــد.«1

مه
ّ

رویدادهای شگفِت زندگِی عل

که در راه خدمت به دین و مذهب و دفاع از حریم اهل بیت؟مهع؟  گفته آشکار است آن  نا

و پشـتیبانی از باورهای راسـتین شـیعه و ایسـتادگی در برابر هجمه ها و کین ورزی ها و دروغ ها 

و تهمت هـا و دیگرهـا و دیگرهـا، دلیـری کنـد و چیرگـی نشـان دهـد، ناشـدنی اسـت کـه توفیق 

و عنایـت االهـی و مهربانـی نبـوی و مهـرورزی علـوی او را در برنگیـرد و هـر آن و هـر سـاعت و هر 

کباخته، به راستی که  روز، یار و همراهش نباشد. و از میان این  همه شیعۀ دلباخته و مؤمن پا

امینـی تافتـۀ جـدا بافته اسـت و به یقین نظرکرده!

ــان،  ــن می ــرا از ای ــد ماج ــش چن ــی خوان ــم، ول کنی ــخن  ــراوان س ــاره ف ــم دراین ب ی ــر آن ندار س
لطفــی ویــژه دارد و افــزون بــر آن، درس آمــوز و عبــرت آور اســت.2

حکایت یکم به نقل از مرحوم محقق طباطبایی:

کاغـــذ  کوپنـــی بـــود، تهیـــۀ  کاغـــذ  کـــه بعـــد از جنـــگ ]جهانـــی دوم[ بـــود و  »آن زمـــان 

ــرم  ــه بغـــداد رفتـــم و در حـ کاغـــذ بـ ــۀ  ــرای تهیـ ــود. ایشـــان3 فرمودنـــد: ›مـــن بـ خیلـــی ســـخت بـ

گفـــت: “بـــرای  کـــردم. بـــه مـــن  ]کاظمیـــن؟امهع؟[ بـــا مرحـــوم شـــیخ محّمدرضـــا مظّفـــر ملقـــات 

1. امین شریعت: ص 291، مصاحبۀ آیت اهلل سّید مرتضی نجومی با ویژه نامۀ روزنامۀ رسالت در 12 تیر 1367 ش.

کــه بــه عربــی بــود  گفته هــا را هیــچ ویرایــش نکردیــم و آن هــا  گفته هــا از دســت نــرود،  کــه تازگــی و شــادابی  2. بــرای آن 
گفت وگویــی چنــد نفــره بــوده، اندکــی شکســته اســت. کــه  گرچــه عبــارات برخــی، ازآن رو  نیــز تنهــا ترجمــه نمودیــم؛ ا

مه امینی است.
ّ

3. مقصود عل
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ــم  ــۀ روابطـ ــا همـ ــن بـ ــود: “مـ ــان فرمـ ــم.” ایشـ ــذ می خواهـ کاغـ ــد  ــم: “300 بنـ گفتـ ــه آمـــدی؟”  چـ

کـــه دارم دوندگـــی می کنـــم  کاغـــذ می خواهـــم بـــرای الســـقیفه1 و اآلن یـــک مـــاه اســـت  15 بنـــد 

مـــه فرمودنـــد: “مـــن فـــردا ]بـــرای تهیـــۀ 
ّ

و هنـــوز دســـتم به جایـــی نرســـیده اســـت!” مرحـــوم عل

یـــم!”‹ ــا اربـــاب دار ــذ[ مـــی روم. مـ کاغـ

کاغــذ  کار. مســئول آن جــا از مــن پرســید: “چــه قــدر  ایشــان فرمودنــد: ›مــن رفتــم مرکــز ایــن 

گفــت: “این جــا تحویــل می گیــری یــا بــه نجــف بفرســتیم؟”  گفتــم: “300 بنــد.”  می خواهــی؟” 

کــه خیلــی بهتــر اســت.” مــن آدرس چاپخانــه را دادم و پولــش  گــر بــه نجــف بفرســتید  گفتــم: “ا

را پرداختــم و بیــرون آمــدم.‹

گفتـــه  کاغـــذ دادی؟ او  کـــه 300 بنـــد یکجـــا چـــه طـــور  بعـــد بـــه آن آقـــا اعتـــراض شـــده بـــود 

گـــر  کـــه ا گرفـــت و می آمـــد، بـــه مـــن حالتـــی دســـت داد  بـــود: ›ایـــن آقـــا وقتـــی جلـــوی مـــن قـــرار 

کاغـــذ می خواســـت مـــن بایســـتی مـــی دادم و ایشـــان 300 بنـــد خواســـت و مـــن هـــم 300  هـــر چـــه 
بنـــد دادم!«2

حکایت دوم به نقل از مرحوم آیت اهلل سّید مرتضی نجومی:

کتــاب الصــراط المســتقیم  ]علمــه[ فرمودنــد: »وقتــی الغدیــر را می نوشــتم، خیلــی مایــل بــودم 

را هــم ببینــم.« _ الصــراط المســتقیم تألیــف شــیخ زین الدیــن ابــو محّمدعلــی بــن یونــس عاملــی 

بیاضــی اســت کــه آن وقــت بــه چــاپ نرســیده بــود و بعدها توســط کتابخانــۀ مرتضــوی در تهران 

چــاپ شــد. _ فرمودنــد: »شــنیده بــودم نســخۀ خطــی اش در نجــف نــزد شــخص معهــودی 

اســت. خیلــی مایــل بــودم ایشــان را دیــده و تقاضــا کنــم کتــاب را بــه امانــت بدهنــد کــه مطالعه 

کــه می خواســتم بــه حــرم مشــّرف شــوم،  نمــوده و ســپس مســترد دارم. یک شــب اوایــل مغــرب 

دیــدم آن شــخِص معهــود، بــا یکــی دو نفــر اهــل علــم دیگــر، در ایــوان مطّهــر نشســته و مشــغول 

که به بررسی وقایع پیش و پس از سقیفه می پردازد. 1. نگاشته ای از شیخ محّمدرضا مظّفر 

2. امین شریعت: ص 267، مصاحبۀ محقق طباطبایی.
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کــردم؛  صحبت انــد. خدمــت ایشــان رفتــم و بعــد از احوال پرســی تقاضــای خــود را اظهــار 

گــر نمی شــود بــه بیرونــی  گــر می خواهــی بــه مــن امانــت ده و ا گفتــم: ›ا عذرهایــی آورد. مــن 

یــد در داالن منزلتــان  گــر ایــن را هــم قبــول ندار منزلتــان آمــده همان جــا مطالعــه می کنــم؛ و ا

گفــت: › شــما  گفتنــد: ›خیــر؛ نمی شــود!‹ آخراألمــر آن شــخص  نشســته مطالعــه می نمایــم.‹ 

کتــاب را نخواهیــد دیــد!‹« هیــچ گاه ایــن 

کــه او  کــه آســمان را بــر ســر مــن زدنــد! نــه از آن جهــت  آقــای امینــی فرمودنــد: »مثــل آن 

ــه آن  قبــول نکــرده، بلکــه از مظلومیــت آقــا امیرالمؤمنیــن. بــه حــرم مشــّرف شــدم و خطــاب ب

کــردم: ›چقــدر شــما مظلومیــد! یکــی از ارادتمنــدان و شــیعیان شــما کتابــی را  حضــرت عــرض 

در فضائــل و حقانیــِت شــما نوشــته، یکــی از ارادتمنــدان و خدمتگــزاران شــما هــم می خواهــد 

بخوانــد و بــه دیگــران برســاند. ایــن کتــاب پیــش یکــی از شــیعیان و ارادتمنــدان شــما اســت؛ در 

محیــِط شــیعیاِن شــما اســت؛ در کنــاِر قبــر مطّهــر شــما اســت؛ امــا بــاز هــم او از ایــن کار ابــا دارد! 

یــخ و قرن هایــی... .‹« به راســتی که مظلــوِم تار

تـــکان  بدنـــم  تمـــام  به طوری کـــه  گریـــۀ عجیبـــی داشـــتم،  فرمودنـــد: »حـــاِل  آن مرحـــوم 

کربـــل بـــرو!‹ به مجـــرد خطـــوِر ایـــن  کـــه ›فـــردا صبـــح بـــه  گهـــان در قلبـــم افتـــاد  می خـــورد! نا

گرفتـــه. هـــر چـــه بـــه خـــودم  خطـــاب در قلبـــم، دیـــدم حـــال بـــکا از میـــان رفتـــه و یـــک شـــادابی مـــرا 

ــال رفتـــه  ــم و به کلـــی آن حـ ــه دهـــم، دیـــدم هیـــچ نمی توانـ ــه آن درِد دل ادامـ ــه بـ کـ ــار آوردم  فشـ

کربـــل بـــرو!‹ از حـــرم مطّهـــر  کـــه ›بـــه  بـــود و تنهـــا یـــک مطلـــب در دل مـــن جایگزیـــن شـــده اســـت 

ـــه بـــه مـــن بدهیـــد،  گفتـــم: ›قـــدری صبحان بیـــرون آمـــده بـــه منـــزل آمـــدم. صبـــح بـــه اهـــل منـــزل 

یـــد؟‹  یـــد و شـــب جمعـــه نمی رو گفتنـــد: ›چـــرا وســـط هفتـــه می رو ـــروم.‹  کربـــل ب می خواهـــم بـــه 

ــم: ›کاری دارم.‹ گفتـ

کربـــل رفتـــم و یکســـره بـــه حـــرم مطّهـــر حســـینی مشـــّرف شـــدم. در حـــرم مطّهـــر، بـــه  بـــه 

گفتنـــد:  ـــد.  کردن ـــت و احوال پرســـی  ـــم برخـــوردم. خیلـــی محّب ـــرِم اهـــل عل ـــان محت یکـــی از آقای
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کـــه  کربـــل آمدیـــد؟‹« _ زیـــرا رســـم علمـــا آن بـــود  ›آقـــای امینـــی! چـــه عجـــب وســـط هفتـــه بـــه 

کاری داشـــتم.‹  کننـــد. _ »گفتـــم: ›  یـــارت شـــب جمعـــه را درک  پنجشـــنبه ها مشـــّرف شـــوند تـــا ز

گفـــت:  گفتـــم: ›بفرماییـــد.‹  گفـــت: ›آقـــای امینـــی! ممکـــن اســـت از شـــما خواهشـــی بکنـــم؟ ‹ 

ــًا  ــده و تقریبـ ــتفاده مانـ ــدون اسـ ــه بـ کـ ــده  ــی مانـ ــد باقـ ــوم والـ ــس از مرحـ ــب نفیـ کتـ ــداری  ›مقـ

ــد  ــد و بعـ ــت ببریـ ــورد امانـ ــما می خـ ــه درِد شـ ــزی بـ ــر چیـ گـ ــد ا ــد ببینیـ ــت. بیاییـ ــوس اسـ محبـ

ـــا می کنـــم،  کتاب هـــا را بیـــرون آورده مهّی گفـــت: ›مـــن امـــروز  گفتـــم: ›کـــی بیایـــم؟‹  برگردانیـــد.‹ 

یـــد؛ هـــم صبحانـــه  جناب عالـــی فـــردا صبـــح بـــرای صـــرف صبحانـــه بـــه منـــزل مـــا تشـــریف بیاور

کتاب هـــا را ملحظـــه بفرماییـــد.‹ کنیـــد و هـــم  صـــرف 

گــذارده بــود. مــن تــا  کتــاب بــه روی هــم  کــردم و رفتــم. مقــدار بیســت وچند جلــد  قبــول 

ــزه و  کی ــیار پا ــخه ای بس ــدم نس ــتم دی ــه برداش ک ــاب را  کت ــن  ــردم و اولی ک ــت دراز  ــتم، دس نشس

ــه مــن دســت  ــۀ شــدیدی ب گری ــِت  کتــاب الصــراط المســتقیم اســت! حال نفیــس و مجــدول از 

کتــاب را در نجــف نقــل نمــودم.  ــان قضیــۀ  ــا شــد. مــن جری ــه علــت را جوی داد. صاحب خان

کتــاب نفیــس دیگــر  کتــاب مذکــور و چنــد جلــد  گریــه افتادنــد.  ایشــان هــم از لطــف الهــی بــه 

را بــه امانــت دادنــد و مــدت 3 ســال نــزد مــن بــود تــا بعــد از رفــع حاجــت، بــه شــخص مذکــور 
کــردم.«1 رد 

حکایت سوم باز به نقل از مرحوم آیت اهلل سّید مرتضی نجومی:

کــه مدت هــا فکــر می کــردم خداونــد متعــال چگونــه  »وقتــی دیگــر، بــرای بنــده نقــل فرمودنــد 

شــمر را عــذاب می کنــد و جــزای آن تشــنه لبی و جگرســوختگِی حضــرت سّیدالشــهدا را 

چگونــه می دهــد؟! شــب هنگامی خــواب دیــدم آقــا امیرالمؤمنیــن در مکانــی بســیار خوش آب 

 و هــوا روی صندلــی نشســته و مــن هــم خدمــت آن جنــاب ایســتاده ام. دو کــوزه نــزد ایشــان بــود. 

کــه بســیار  ــی فرمودنــد 
ّ
کوزه هــا را بــردار و بــرو از آنجــا آب بیــاور.‹ اشــاره بــه محل فرمودنــد: ›ایــن 

کــه  ــود  ــود. اســتخری پــر آب و درختانــی بســیار باطــراوت در اطــراف آن ب باصفــا و باطــراوت ب

1. امین شریعت: ص 293 و 294، مصاحبۀ آیت اهلل سّید مرتضی نجومی.
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صفــا و تأللــؤ آب و طــراوت و شــادابی درختــان قابــل  بیــان و وصــف نیســت. کوزه هــا را برداشــته 

ــن  ــا امیرالمؤمنی ــت آق ــه خدم ــا ب ــردم ت ک ــت  ــوده حرک ــا را آب نم ــادم. آن ه ــل نه ــه آن مح و رو ب

گرمــِی هــوا و ســوزندگِی صحــرا بیشــتر  گرمــی نهــاد و هــر آن،  گهــان دیــدم هــوا رو بــه  بازگــردم. نا

کســی رو بــه مــن می آیــد و هــر چــه او بــه مــن نزدیک تــر می شــود، هــوا  می شــود. دیــدم از دور 

کــه او  گویــی همــۀ ایــن حــرارت از آتــِش او اســت! در خــواب بــه مــن الهــام شــد  گرم تــر می گــردد؛ 

شــمر، قاتــِل حضــرت سّیدالشــهدا، اســت!

کــه قابل تحمــل نیســت.  گــرم و ســوزان شــده اســت  وقتــی بــه مــن رســید دیــدم به قــدری هــوا 

کــه از مــن  ــه مــن نمــود  ــود. رو ب کــت نزدیــک شــده ب ــه هل آن ملعــون هــم از شــّدت تشــنگی ب

ک شــوم هــم نمی گــذارم از ایــن آب قطــره ای  گــر هــل گفتــم: ›ا آب بگیــرد، مــن مانــع شــدم و 

کوزه هــا را از  کــرد و مــن ممانعــت می نمــودم. دیــدم اآلن  بنوشــد.‹ حملــۀ شــدیدی بــه مــن 

کوزه هــا شکســته و آب آن هــا بــه زمیــن ریخــت.  کوبیــدم.  دســت مــن می گیــرد. آن هــا را بــه هــم 

گویــی قطــره آبــی در آن هــا نبــوده اســت! کــه  کوزه هــا تبخیــر شــد  چنــان آب 

کــه  کــه از مــن ناامیــد شــد، رو بــه اســتخر نهــاد. مــن بی انــدازه غمگیــن و مضطــرب شــدم  او 

گــردد. به مجــرد رســیدن او بــه اســتخر، چنــان  مبــاد آن ملعــون از آب اســتخر نوشــیده، ســیراب 

گویــی ســال ها اســت یــک قطــره آب در آن نبــوده اســت! درختــان  کــه  آب اســتخر ناپدیــد شــد 

کــه آمــده بــود بازگشــت. هــر  کمــال خشــکی شــد! از اســتخر مأیــوس شــد و از همــان راه  هــم در 

ــه طــراوت و  ــر می شــد هــوا رو به خوبــی و خوشــی می رفــت و درختــان و آب اســتخر ب چــه دورت

شــادابی اول بازگشــتند.

بــه حضــور حضــرت امیــر شــرفیاب شــدم. فرمودنــد: ›خداونــد متعــال این چنیــن آن ملعــون 

گــر یــک قطــره از آب آن اســتخر را هــم می نوشــید، از هــر زهــری تلخ تــر  را جــزا و عقــاب می دهــد. ا
ک تــر بــود.‹ بعــد از ایــن فرمایــش از خــواب بیــدار شــدم.«1 و از هــر عذابــی بــرای او دردنا

1. همان: ص 294 و 295.
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گی های الغدیر ویرݩݒ

مــه امینــی نیــز عالمــان و دانشــمندان امامــی _ و حتــی غیــر امامــی _ در 
ّ

گرچــه پیــش از عل ا

بــارۀ غدیــر نگاشــته بودنــد و برخــی چــون علمــۀ یگانــه، مرحــوم میــر حامــد حســین هنــدی، در 

ــه  ک ــوده  ــتدالل نم ــم اس ــاهد آورده و محک ــراوان ش ــته و ف گام برداش ــتوار  ــان اس ــه چن ــن میان ای

مــه 
ّ

کــه عل ــازه ای  ــی آن ت گفــت و نوشــت، ول ــر  ــارۀ غدی گمــان مــی رود بیــش از ایــن نتــوان در ب

امینــی آورد و آن ُطرفــه ای کــه او فراهــم ســاخت، بــا نگاشــته های پیشــین آن انــدازه تفــاوت دارد 

گفــت ماننــد هیچ یــک از آن هــا نیســت و شــادابی و طــراوت و صلبــت  ــوان  کــه به یقیــن می ت

کلم، در  کــه در الغدیــر هســت از اشــعار فــراوان و قلــم تــازه و تیــزی بیــان و خــروش  و صراحتــی 

آن دیگرهــا نیســت.

ــژه ســاخته،  ــراوان وی ــِی ف کلم کتاب هــای  کــه آن را در میــان  ــر  برخــی از ویژگی هــای الغدی

این هاینــد:

بیان و قلمی ویژه1 1

کــه واژگان و فرازهایــش، و شــیوۀ  یافته انــد  کــه متــن عربــی الغدیــر را خوانده انــد، در آنــان 

گفــت قلــم الغدیــر، قلمــی از آِن  کــه می تــوان  پرداخــت و ســیاق نگارشــش چنــان ویــژه اســت 

گویــا نوآفریــد  کتــاب اســت و در میــان نگاشــته های ادب عربــی، کمتــر پیشــینه دارد و  خــود آن 

اســت.

کــه عالمــان و ادیبــان بــر الغدیــر نوشــته اند، بــر ایــن ویژگــی اش  در بســیاری از تقریظ هایــی 

یــم  کــرده  و آن را ســتوده اند. یادکــرد از آن ســتایش ها و ســتودن ها را در ایــن جــا وامی گذار کیــد  تأ

کــه در ابتــدای جلــد 12 همیــن اثــر آمــده، حوالــه می دهیــم  و خواننــدگان را بــه ترجمــۀ تقریظــات 

گذاشــت حــّق  گفتــه آمــد، نبایــد از یــاد  کــه  کوتــاه می کنیــم؛ ولــی بــا وجــود ایــن همــه  و ســخن را 

مــه امینــی، 
ّ

ی اردوبــادی، همــراه دیریــن و دیرپــای عل فــراوان مرحــوم شــیخ محّمدعلــی غــرو
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کتــاب ســترگ  کــه به یقیــن، حّقــی عظیــم بــر ایــن  در تصحیــح، تســدید و تنقیــح قلــم الغدیــر را 

داشــته اند.

گفته، سخن محقق مرحوم سّید عبدالعزیز طباطبایی است: شاهد ما بر این 

مــه میــرزا محّمدعلــی 
ّ

کــه حقــًا هــم بایــد ادای حــّق شــود، مرحــوم عل گفتــه نمانــد  »نا

ــود، شــعر هــم خــوب می گفــت، در  ــود، بســیار ادیــب و فاضــل ب ــادی از علمــای نجــف ب اردوب

ط داشــت و در لغــت و ادبیــات بســیار ممتــاز بــود، ســّنًا هــم خیلــی بزرگ تر 
ّ
ادبیــات خیلــی تســل

کــه بــر ایشــان نخواَنــد  از آقــای امینــی بــود. مرحــوم آقــای امینــی هــر چــه می نوشــت، تــا هنگامــی 

و از کنتــرل ایشــان رد نشــود، بــه چاپخانــه نمی فرســتاد. و خــوب یــادم اســت تــا همیــن اواخر هم 

کــه آقــای اردوبــادی دیگــر پیــر شــده بــود و ضعیــف، منــزل آقــای امینــی می آمــد، می خوابیــد و 

مرحــوم آقــای امینــی بــرای ایشــان می خوانــد و ایشــان دیگــر نمی توانســت بنشــیند، درحالی کــه 

گــوش مــی داد؛ تصحیــح می کــرد یــا امضــا می کــرد و یــا رد می شــد. خوابیــده بــود 

گـــر  کتـــاب خیلـــی حـــق دارد. همچنیـــن ا البتـــه آقـــای اردوبـــادی در جنبـــۀ ادبیـــات ایـــن 

یادداشـــت هایی  داشـــتند می دادنـــد.

بلکــه مرحــوم آقــای اردوبــادی در انتــاج فکــری ادبیــات، یعنــی تألیفــات نیم قــرن اخیــر 

کــرده، بــه  طــوری  کــه هرچــه  کمــک  فیــن حــق دارنــد. همــۀ این هــا را 
ّ
نجــف اشــرف، بــر همــۀ مؤل

کتــاب الکنــی و األلقــاب  ــد. حتــی  ــد برایشــان تصحیــح می کردن یادداشــت داشــتند، می دادن

کرده انــد. و خلصــه  مرحــوم شــیخ عّبــاس قمــی، یــک دوره از نظــر ایشــان رد شــده و تصحیــح 
کمــک خوبــی بــرای مرحــوم آقــای امینــی بودنــد.«1 خیلــی 

وجوی اشعار فراوان1 2

کــه غدیــر را در غدیرّیه هــای شــاعران از ســده های پیشــین _ از حّســان بــن  ایــن فکــر نــو 

ُکَمیــت و ســّید ِحمَیــری و عبــدی  ثابــت و قیــس بــن ســعد انصــاری و محّمــد ِحمَیــری و 

1. امین شریعت: ص 260 و 261، مصاحبۀ محقق طباطبایی.
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کرکــی و شــیخ حــّر عاملــی و  کفعمــی و شــیخ بهایــی و شــیخ  کوفــی در قــرن یکــم و دوم، تــا 

ســّید علی خــان مدنــی در قــرن دهــم و یازدهــم _ بیابــی و آن هــا را بــر همــان وصایــت و خلفــت 

بلفصــل امیرالمؤمنیــن؟ع؟ شــاهد آوری، تنهــا از امینــی خاســته اســت و تنهــا از الغدیــرش 

خواســتنی اســت.

نیــز  و  نغــز  ســروده های  و  چکامه هــا  و  شــاعران  غدیرّیه هــای  از  الغدیــر  بــودن  لبریــز 

کــه خواننــده را ملــول نمی کنــد و  ســتایش نامه ها و سوگ ســروده ها، تازگــی ای بــدان بخشــیده 

بــا خــود همــراه می ســازد. مخاطــب را 

کتابــی  کمتــر  کنــده از شــعراند، ولــی  کــه آ کتاب هــای فراوانــی را می تــوان ســراغ داد  گرچــه  ا

کــه  گــر نگوییــم  کنــده از شــعر باشــد، ا کــه آ کلمــی _ اعتقــادی چــون الغدیــر می تــوان یافــت 

نمی تــوان یافــت.

الغدیر و گرویدن به تشّیع

گویا نتوان  کتب معتبر عاّمه اســت و  که بیشــینۀ مدارک و منابع آن از  کتابی اســت  الغدیر 

کــه  کــه از شــاهدآوری ایــن مــدارک و مصــادر تهــی باشــد. پیــدا اســت  بحثــی را در الغدیــر یافــت 

کتابــی، دل هــای بی کینــه و جان هــای نابیمــار و سرشــت های خفتــه  یــارو شــدن بــا چنیــن  رو

ــر حقیقــت و راســتی می نشــاند و آن گاه اســت  را بیــدار می کنــد و روشــنی می بخشــد و در براب

گذشــته، سرراســت و بی غبــار در برابــر  کــه دیگــر مســیر هدایــت روشــن تر از پیــش و هموارتــر از 

دیــدگان رخ می نمایــد.

کــه بــه  کتابــی اســت و آنــان  گزافــه چنیــن  کــه الغدیــر به راســتی و بی هیــچ  گفــت  بایــد 

گرفتــار نباشــند را یــارای تــاب آوردن در برابــر آن  همــه اســتدالل ورزی و  بیمــاری لجــاج و عنــاد 

دلیــل آوری نخواهــد بــود و گویــا ایشــان را از ســر ســپردن بــه والی علــوی، همــان خلیفــۀ بلفصــل 

گزیــری نباشــد. گریــز و  نبــی، راه 
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ــر زمینــۀ شــیعه شــدن چندیــن نفــر را فراهــم آورده چنــدان آشــکار نیســت،  ــه الغدی ک ایــن  

گرچــه در بــارۀ میــزان  کــه از واقعــه ای مهــم خبــر می دهنــد. ا گزارش هایــی وجــود دارد  ولــی 

کــه  ــه پایــش و ســنجش عــددی نیســت  روشــنگری الغدیــر در جهــان اســلم چنــدان نیــازی ب

ــزارش  گ ــرد از دو  ــه یادک ــی در ایــن جــا تنهــا ب ــه بیــان؟ ول آشــکاری خورشــید را چــه حاجــت ب

می کنیــم: بســنده 

حجت االسلم شیخ رضا امینی می گوید:

گروه هـــای  یـــدن  گرو کتـــاب الغدیـــر در جهـــان اســـلم و مســـلمانان،  »یکـــی از اثرهـــای 

گرفتـــه اســـت.  کتـــاب صـــورت  کـــه بـــر اثـــر مطالعـــۀ ایـــن  مختلـــف و افـــراد فراوانـــی بـــه تشـــّیع اســـت 

کـــه از نماینـــدگان  ــرزاق  ــه نـــام حســـین عبدالـ ــر بـــه شـــخصی بـ ــفر بـــه مصـ بـــرای نمونـــه، در سـ

مجلـــس شـــورای مصـــر بـــود برخـــوردم. مـــردی تیزفهـــم و تحصیل کـــرده بـــود. چنـــد جلســـه ای 

گفـــت: ›مـــن یـــک مطلـــب ســـّری از زندگـــی ام را  کـــرد و  ـــا هـــم بودیـــم. در جلســـۀ دوم رو بـــه مـــن  ب

ـــر اینکـــه بـــرای هیچ کـــس  گفـــت: ›مشـــروط ب گفتـــم: ›بفرماییـــد.‹  می خواهـــم بـــه شـــما بگویـــم!‹ 

گفـــت: ›مـــن تـــا  گفتـــم: ›مـــن قـــول می دهـــم و تضمیـــن می کنـــم.‹ نامبـــرده  نقـــل نکنیـــد!‹ 

کنـــون خـــود و تمـــام افـــراد خانـــواده ام  کتـــاب الغدیـــر شـــیعه نبـــودم، امـــا ا خوانـــدن جلـــد ششـــم 

شـــیعه هســـتیم.‹

ــر شــیعه  کتــاب الغدی ــا مطالعــۀ  کــه ب ــم  ی ــراد بســیاری ســراغ دار کــش هــم اف در تونــس و مرا
ــد.«1 ــغ می کنن ــوب تبلی ــّیع خ ــم تش ــرای عال ــم ب ــی ه ــدند و خیل ش

مه امینی می گوید:
ّ

مرحوم محقق طباطبایی نیز دراین باره از قول عل

گروهــی  »یــک ســفر رفتــم خدمــت آیــت اهلل بروجــردی. ایشــان فرمودنــد: ›الغدیــر شــما بــرای 

ــد:  ــتید؟‹ فرمودن ــم هس ــدام قس ک ــما از  ــردم: ›ش ک ــرض  ــرر!‹ ع ــی ض گروه ــرای  ــت، ب ــع داش نف

 1. امیـــن شـــریعت: ص 299 و 300، مصاحبـــۀ حجت االســـلم شـــیخ رضـــا امینـــی بـــا ویژه نامـــۀ روزنامـــۀ رســـالت در 12 
تیر 1367.
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کتــاب شــیعه شــدند و  ــر ایــن  یه و لبنــان در اث ــادی در ســور ی گــروه ز ــرای مــن ضــرر داشــت!  ›ب

کــه  کــه از اوقــاف، ماهانــه داشــتند یــا امثــال این هــا  بعضی هــا پیش نمــاز مســجدی بودنــد 

کــه این هــا  ــه مــن نامــه نوشــتند  کردنــد. آقــای شــرف الدین1 ب کارمنــد بودنــد. این هــا را اخــراج 

کردنــد، شــما بــرای این هــا ماهانــه قــرار بدهیــد، و مــا ماهانــه قــرار دادیــم.‹ ایشــان  را اخــراج 
ــت!«2 ــرر داش ــن ض ــرای م ــه ب ک ــد  می فرمودن

تقریظ های الغدیر

و  ادیبـان  و  دانشـمندان  و  عالمـان  کتـاب  ایـن  الغدیـر،  از  جلـد  نخسـتین  چـاپ  از  پـس 

پادشاهان را مقبول افتاد و بسیاری بر آن تقریظ نگاشتند که برخی از آن میان، از بزرگان امامّیه 

و فقیهـان عصـر بودنـد؛ چـون آیات عظام و حجج َاعلم: عبدالهادی حسـینی شـیرازی، سـّید 

محّمـد کوه کمـری، عبدالحسـین شـرف الدین، سـّید محسـن حکیـم، محّمدرضـا آل یاسـین، 

سـّید محّمد صدر، سـّید صدرالدین صدر، سـّید مهدی حسـینی شـیرازی، حیدرقلی سـردار 

کابلـی، شـیخ محّمـد سـماوی و شـیخ محّمدعلـی غـروی اردوبادی.

خوانــِش همــراه بــا درنــِگ ایــن تقریظــات، از بزرگــی و ارجمنــدی نگاشــته و نگارنــده، پــرده 

ــد، ایــن تقریظــات بیــش از 60  کــه ســّید محّمدصــادق بحرالعلــوم می گوی ــه  برمــی دارد. آن گون

کــه تنهــا بخشــی از آن هــا در ابتــدای هــر یــک از جلدهــای الغدیــر بــه چــاپ  عــدد بــوده اســت 
رســیده اند.3

کــه ایــن تقریظــات در جلــد 12 همیــن ترجمــه آمــده، ســخن در بــارۀ آن هــا را  از آن جــا 

می دهیــم. ارجــاع  جلــد  همــان  بــه  را  علقه منــدان  و  یــم  وامی گذار

کتاب های ارجمندی چون المراجعات. مه عبدالحسین شرف الدین، صاحب 
ّ

1. عل

کــه ایــن، بزرگداشــت و تقدیــر آیــت اهلل  گفتــه پیــدا اســت  2. امیــن شــریعت: ص 269، مصاحبــۀ محقــق طباطبایــی. نا
مــه امینــی اســت.

ّ
بروجــردی از اثرگــذاری الغدیــر در قالــب مطایبــه بــا عل

3. امین شریعت: ص 115 و 116، مقالۀ »الحّجة األمینی«.
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سرنوشت جلدهای بعدی الغدیر

یــم،  کــه در دســت دار کــه الغدیــر جــز ایــن 11 جلــدی  از قرائــن چنــدی چنیــن برمی آیــد 

کتــاب  جنــۀ تحقیــق 
َ
گرچــه ل کــه هنــوز مخطــوط باقی مانده انــد. ا ــدات دیگــری نیــز دارد 

ّ
مجل

کننــد مقصــود از جلدهــای بعــدی الغدیــر، همــان دو جلــد  کوشــیده اند اثبــات  ثمــرات األســفار 

ــف 
ّ
کنــدۀ مرحــوم مؤل کتــاب، یادداشــت های پرا مخطــوط ثمــرات األســفار بــوده اســت1، ولــی آن 

کتــاب مدّونــی چــون  از مطالعــۀ کتاب هــای کتابخانه هــای هنــد و ســوریه اســت و ویژگی هــای 

الغدیــر را دارا نیســت.

مــه امینــی در 
ّ

شــواهد فراوانــی بــر وجــود جلدهــای دیگــر الغدیــر هســت. بــرای نمونــه عل

کتــاب اشــاره می کنــد: کتــاب الغدیــر، بــه جلدهــای دیگــر ایــن  چندیــن جــای از 

کتــاب پــس از یادکــرد نــام برخــی شــاعران، بــا بیــان عباراتــی چــون »أحــد شــعراء  در سراســر 

الغدیــر، یــأیت شــعره و ترمجتــه یف شــعراء القــرن الثــاین عشــر«2، »أحــد شــعراء الغدیــر، یــأیت شــعره و 

ترمجتــه یف شــعراء القــرن الثالــث عشــر«3 و »أحــد شــعراء الغدیــر یف القــرن الرابــع عشــر، یــأیت هنــاک 

ــدات الغدیــر خبــر می دهــد.
ّ
شــعره و ترمجتــه«4 از ادامــه دار بــودن مجل

دات شانزده گانۀ الغدیر یاد می کند:
ّ
نیز در ابتدای جلد 11 از مجل

»عمـــدۀ هـــدف مـــا از آوردن شرح حال شـــاعران غدیـــر و غدیْرسـروده های ایشـان بـه ترتیـب 

کـــه شـــهرت و تواتـــر حدیـــث غدیـــر را در همۀ  سده های هجری، در پِی این حدیث، آن اســـت 

کــه ایــن حدیــث از روشـــن ترین مضامینــی  روزگاران و نســـل ها اثبــات نماییــم و نشـــان دهیــم 

1. ثمرات األسفار: 51/1 - 54.

2. 300/1 )دو مورد(، 561؛ 183/4؛ 46/6، 108 چاپ مرکز الغدیر.

3. 46/6 و 47 )دو مورد( چاپ مرکز الغدیر.

4. 308/1، 309؛ 49/2، 323، 324، 402؛ 441/3؛ 440/4؛ 47/6، 50 )چهــار مــورد(، 73؛ 541/7، 543، 544، 
546، 547؛ 42/8؛ 488/11 چــاپ مرکــز الغدیــر.
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د خواهـد آمـد.«1
ّ
کـــه بـــه نظـــم و نثـــر بـــدان زبـان گشـــوده اند. و این ها، همـــه، در 16 مجل اســـت 

گفتــاری در بــارۀ ســّید بدرالدیــن، آخریــن شــاعر ســدۀ دوازده در ایــن  همچنیــن جلــد 11 بــا 

مــه در انتهــای همــان جلــد چنیــن وعــده می دهــد:
ّ

جلــد، پایــان می یابــد و عل

د دوازدهـم خواهـد آمد 
ّ
ـــد یازدهـــم از کتـــاب الغدیـــر پایـــان پذیرفـــت و در پـــی آن، مجل

ّ
»مجل

که بـــا برشـــمردن باقیماندۀ شـــاعران غدیـــر در ســـدۀ دوازدهـــم، آغاز می شـــود.«

گفــت  ــوان  ــا توجــه بــه فراوانــی شــاعران در ســده های 12 و 13 و 14، می ت ــر ایــن اســاس، ب ب

ــف در ابتــدای جلــد 11 وعــده داده اســت _ تــا جلــد 
ّ
کــه مؤل یادکــرد از ایــن شــاعران _ همان گونــه 

16 ادامــه دار بــوده اســت.

مــه پــس از جلــد 11، دیگــر بــه ســراغ شــعرای غدیــر در قــرن 12، 13 و 14 نرفــت و 
ّ

چــرا عل

گفتارهایــی چــون »مســند  برابــر بــا برخــی نقل هــا، در پــی آن بــود تــا جلدهــای دیگــر الغدیــر را بــه 

المناقــب و مرســلها« و »حکومــة األلفــاظ« ویــژه کنــد؟ پاســِخ ایــن پرســش را می تــوان از توضیح 

یافــت: شــیخ رضــا امینــی در مقدمــه اش بــر چــاپ چهــارم الغدیــر در

کتــاب الغدیــر را بــه چــاپ رســاند و بــرای چــاپ ایــن  مــه امینــی جلــد 11 از 
ّ

کــه عل »پــس ازآن 

کــه بــه آن دســته از شــعرای غدیــر  گاه  11 جلــد نیم قــرن از عمــر خویــش را صــرف نمــود،2 آن 

کــه ایــن واقعــۀ تاریخــی مهــم را بــه نظــم در آورده بودنــد رســید، بــه دلیــِل فراوانــِی  در قــرن 12 

گسســت؛  قصیده هــای شــعرای ایــن قــرن و دو قــرن پــس  از آن، رشــته و نظــم بحــث از هــم 

1. 22/1 چاپ مرکز الغدیر.

کشــیده، خالــی از تســامح نیســت؛ زیــرا تمامــی 11 جلــد الغدیــر  کــه نــگارش 11 جلــد الغدیــر نیم قــرن بــه درازا  گفتــه  2. ایــن 

مــه امینــی 50 ســال از عمــر خویــش را بــر ســر ایــن 
ّ

گــر به راســتی عل در ســال 1372 ق. در تهــران بــه طبــع رســید؛ حــال ا

مــه نزدیــک 
ّ

کــه عل کنیــم  گــر انــگار  گذاشــته، یعنــی بایــد از 2 ســالگی مشــغول تألیــف الغدیــر بــوده باشــد! حتــی ا کار 

کــرده و پــس از چــاپ  بــه 10 یــا 15 ســال پیــش از چــاپ نخســتین جلــد الغدیــر در ســال 1364 ق. نــگارش آن را آغــاز 

گذاشــته باشــد،  ــدات الغدیــر 
ّ
جلــد 11 در 1372 ق.، 18 ســال باقــی مانــدۀ عمــر خویــش را بــر ســر تکمیــل دیگــر مجل

مجمــوع ســال ها بــاز چیــزی در حــدود 35 یــا 40 ســال خواهــد شــد، و نــه نیم قــرن.
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کــرم؟ص؟ صــادر  کــه از پیامبــر ا ــارۀ مناقــب اهل بیــت؟مهع؟  گرفــت در ب مــه تصمیــم 
ّ

ازایــن رو عل

یــخ اســلمی و از ســوی دیگر  شــده بحــث کنــد و از آن جــا کــه احادیــث منقبــت از یک ســو بــا تار

گرفــت بحثــی غنــی در بــارۀ اســناد  مــه تصمیــم 
ّ

بــا خلفــت اســلمی پیونــدی تنــگ دارد، عل

کــه در البــه الی کتــب تفســیر و حدیــث و ســیره و اعتقــادات آمده،  احادیــث منقبــت و روایاتــی 

کشــد. پیــش 

گذشــتگان می شــد، اعتمــاد  کــه از نگاشــته های خّطــی  مــه بــه نقل هایــی 
ّ

کــه عل ازآنجا

گاهــی یابــد  کلــی حاصــل نمی کــرد، تصمیــم گرفــت خــود بــر آن نگاشــته های اصیــل و قدیمــی آ

گرفــت بــرای دسترســی بــه  کار بــاب عــذر و تشــکیک را بربنــدد. ازایــن رو تصمیــم  و بــا ایــن 
کنــد.«1 کهــن، خّطــی و اصــول اولیــه، بــه هنــد ســفر  کتاب هــای مرجــع، 

ـــه شـــاعران غدیـــر در ســـده های  مـــه اندک انـــدک از پرداختـــن ب
ّ

کـــه عل گفتـــه  ـــر ایـــن  شـــاهد ب

کـــه برخـــی از احادیـــث پیامبـــر  کـــه در جلـــد 11 آن هنـــگام  کشـــید، آن اســـت  بعـــدی دســـت 

ـــار وعـــده می دهـــد  ـــاد می کنـــد، چندیـــن ب کـــرم؟ص؟ را در فضیلـــت و منقبـــت اهل بیـــت؟مهع؟ ی ا

کـــه بحـــث از ســـند و مصـــدر ایـــن احادیـــث را در بخـــش »مســـند المناقـــب و مرســـلها« خواهـــد 

ـــا دهـــم نیســـت. کـــه هیـــچ نشـــانی از آن در جلدهـــای یکـــم ت آورد؛2 وعـــده ای 

همچنیــن مرحــوم حجت االســلم شــیخ رضــا امینــی در مقدمــۀ تفســیر فاتحــة الکتــاب از 

کتابــی بــا عنــوان اآلیــات النازلــة فــی العتــرة الطاهــرة ســخن  مــه بــرای نــگارش 
ّ

قصــد نخســتین عل

کــه در جلــد 14 الغدیــر و در بحــث »مســند  مــه پــس  از آن 
ّ

کــه عل می گویــد؛ ولــی تصریــح می کنــد 

کــرم در بــارۀ اهل بیــت؟مهع؟  کــه از پیامبــر ا المناقــب و مرســلها«، بــه تصحیــح اســانید روایاتــی 

رســیده، می پــردازد و آیــات نــازل شــده در شــأن ایشــان را نیــز در آن بحــث می گنجانــد، دیگــر از 

ف: ص 91.
ّ
1. مقالۀ شیخ رضا األمینی: مع الکتاب و المؤل

2. الغدیر: 11/ 13، 43، 165، 416، 421، 473 چاپ مرکز الغدیر.
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کتابــی مســتقل دراین بــاره، منصــرف می شــود.1 نــگارش 

ــدات دیگــر الغدیــر، 
ّ
کــه از میــان مجل گــزارش دو نکتــه آشــکار می شــود: یکــی آن  از ایــن 

کــه در ایــن جلــد دیگــر از یادکــرد شــاعران  دســت کم جلــد 14 پایــان یافتــه بــود و دیگــری آن 

ــت. ــری نیس ــر خب غدی

که بر وجود جلدهای بعدی الغدیر داللت دارد، این هایند: شواهد دیگری 

مـــه امینـــی در ابتـــدای نســـخۀ مخطـــوط جلـــد نخســـت از ثمـــرات األســـفار، هـــدف 
ّ

 عل

کتابخانه هـــای مهـــم آن دیـــار و یادداشـــت  بـــرداری از آن هـــا  کاویـــدن  خویـــش از ســـفر بـــه هنـــد و 

ــه  ــد 12 بـ ــی جلـ ــر، یعنـ ــدی الغدیـ ــای بعـ ــگارش جلدهـ ــرای نـ ــته ها بـ ــن نگاشـ ــتفاده از ایـ را اسـ

بعـــد، می دانـــد:

کنـم. در آن جـا چهـار مـاه  »مـرا فرصتـی دسـت داد تـا در سـال 1380 ق. بـه دیـار هنـد سـفر 

کنـده از نـوادر و نفائس میراث  مانـدم و کتابخانه هـای عمومـی اسـلمی و آبـاد آن سـامان را کـه آ

علمی اسلمی است، دیدم و از میوه های لذیذش برچیدم و به گاه مطالعاتم، از دانش گوارای 

کـه در شاخسـاران آن نگاشـته های  گـردآوردم و ایـن مجموعـه را از نـوادرش  آن هـا ایـن اوراق را 

کـه خوانده ایـم و چـون  کتاب هایـی اسـت  پربهـا یافتـم، فراهـم آوردم و ایـن مجموعـه، سـیاهۀ 

ـد 12 بـه بعـد، برگرفته ایم.«
ّ
ـدات کتابمـان، الغدیـر، از مجل

ّ
مصـدری بـرای دیگـر مجل

کتــاب  گفتــه را در ابتــدای جلــد دوم از نســخۀ مخطــوط همــان  مــه نزدیــک بــه همیــن 
ّ

عل

کتابخانه هــای ســوریه اســت،  ــه یادداشــت های ایشــان از خوانــش نگاشــته های  کــه مربــوط ب

آورده انــد:

ــدات، فوائــد و درس گفتارهــای مــردان 
ّ
کتاب هــا، رســائل، مجل »ایــن مجموعــه، فهرســت 

کــه بدان هــا دســت یافتیــم و در  علــم و فقــه و امامــان حدیــث و حافظــان بزرگــواری اســت 

ــن  ــه در ای ــم و آن چ کردی ــه  ــا را مطالع ــی این ه ــا تمام ــود. م ــت می ش یه یاف ــور ــای س کتابخانه ه

1. تفسیر فاتحة الکتاب: ص 13.
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ــد 12 و پــس  از آن، 
ّ
کتابمــان الغدیــر، از مجل ــدات 

ّ
فهرســت آمــده را مصــدری بــرای دیگــر مجل

ــم.«1 برگرفتی

مه 
ّ

در چندیــن جــای از شــمارۀ دوم و ســوم صحیفــة المکتبــة نیــز کــه شــرح گزارش ســفر عل

مــه از 
ّ

کــه هــدف عل ــاد شــده  ــر اســاس یادداشــت های شــیخ رضــا امینــی اســت، ی ــه هنــد ب ب

کتاب هــای آن جــا، فراهــم آوردن مدارکــی بــرای جلدهــای  استنســاخ و یادداشــت  بــرداری از 
بعــدی الغدیــر بــوده اســت.2

مـــه امینـــی بـــه 
ّ

کـــه دیرینگـــی آشـــنایی اش بـــا عل مرحـــوم ســـّید محّمدصـــادق بحرالعلـــوم 

ـــا او در ارتبـــاط  ـــر ب 40 ســـال می رســـد و از همـــان آغازیـــن روزهـــای نـــگارش جلـــد نخســـت الغدی

ـــر  ـــدات دیگـــر الغدی
ّ
ـــودن مجل ـــۀ الحجـــة األمینـــی به صراحـــت از مخطـــوط ب ـــوده اســـت، در مقال ب

ســـخن می گویـــد.3 نیـــز در همـــان رســـاله بـــه هنـــگام ســـخن از الغدیـــر و موضـــوع آن، ایـــن 

کتـــاب را دربردارنـــدۀ 20 جلـــد یـــا بیشـــتر معرفـــی می کنـــد.4 همچنیـــن پـــس از برشـــماری برخـــی 

ـــدات 
ّ
ـــر مجل ـــاپ دیگ ـــرای چ ـــی ب ـــا امین ـــیخ رض ـــلم ش ـــد حجت االس ـــر، از قص ـــات الغدی تقریظ

ــد: ــر می دهـ خبـ

ــدات مخطوط انــد. 
ّ
کنــون 11 جلــد بــه چــاپ رســیده اســت و دیگــر مجل کتــاب الغدیــر تا »از 

ــن؟ع؟،  ــام امیرالمؤمنی ــۀ ام کتابخان ــر  ــی، مدی ــا امین ــیخ رض ــتاد ش ــه، اس ــوکار علم ــد نیک فرزن
گرفته انــد.«5 ــدات پیشــین، برعهــده 

ّ
ــدات را بــر ســیاق مجل

ّ
وظیفــۀ نشــر ایــن مجل

مرحــوم ســّید عبدالعزیــز طباطبایــی نیــز در مصاحبــۀ خــود بــا صــدای جمهــوری اســلمی، 

کــه در  کتــاب ثمــرات األســفار  یه و یادکــرد از  مــه بــه هنــد و ســور
ّ

کوتــاه از ســفر عل گزارشــی  پــس از 

1. امین شریعت: ص 105، مقالۀ »الحّجة األمینی«.

2. صحیفة المکتبه، شمارۀ دوم: ص 68؛ شمارۀ سوم: ص 8 و 27.

3. امین شریعت: ص 85، مقالۀ »الحجة األمینی«.

4. همان: ص 107.

5. همان: ص 116.
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گردآمــده، ســامان یابــد  گــر آن چــه در ایــن دو جلــد  آن زمــان هنــوز خّطــی بــوده اســت، می گویــد ا
و بــه چــاپ برســد، 11 جلــد دیگــر بــر الغدیــر افــزوده خواهــد شــد.1

کتــاب حماســۀ غدیــر، حتــی  کــه آقــای محّمدرضــا حکیمــی در  جالــب ایــن جــا اســت 

گفتارهــای جلدهــای بعــدی الغدیــر را نیــز یــاد می کنــد: عنــوان برخــی 

کنــون _ چنــان  کــه گفتیــم _ یــازده جلــد الغدیــر اســت. ایــن کتاِب صاحِب رســالت  »و ایــن تا

ــدات 
ّ
کــه بــه زودی انتشــار خواهــد یافــت. و ازجملــه مباحــث مجل داتــی دیگــر دارد 

ّ
هنــوز مجل

باقیمانــده، رســیدگی فنــی و عمیــق بــه صحاح ســّت اســت و بحث عجیب ›مســند المناقب 
و مرســلها‹ و بحــث بیدارکننــدۀ ›حکومــة األلفــاظ‹ و مباحــث فــراوان دیگــر.«2

دات دیگر الغدیر را 9 عدد می داند.3
ّ
کتاب، تعداد مجل و در جایی دیگر از این 

کمــی  گفتارهــا اندکــی می کاهــد و  مــه امینــی از پوشــیدگی آن 
ّ

همــو در مقدمــۀ یادنامــۀ عل

آشــکارتر ســخن می گویــد:

»در زندگــی علمــی ایــن چهــرۀ عظیــم اصلحــی و دینــی، تجلــی ســومی نیــز وجــود دارد و 

یغــا کــه در روزگار حیــات وی بــه منصــۀ ظهور نرســید و آن تجلی مربوط اســت به چاپ بقیۀ  در

ــدات الغدیــر و مباحــث و تحقیقــات موج خیــز آن، به ویــژه تحقیــق هایــل و عظیــم ›مســند 
ّ
مجل

ــدات باقیمانــدۀ الغدیــر 
ّ
المناقــب و مرســلها‹. ایــن بحــث و تحقیــق در چنــد جلــد از دیگــر مجل

گزارشــی اســت تاریخــی و مبســوط پیرامــون  تعقیــب شــده اســت. ورود بــه ایــن تحقیــق همــراه 

مــه 
ّ

کــه از ناحیــۀ قدرت هــای ناحــق بــر شــیعه رفتــه اســت. ایــن بحــث را عل تشــّیع و ســتم هایی 

امینــی ›حکومــة األلفــاظ‹ نامیــد و نظــر وی بــه توســل زورمنــدان بــوده اســت بــه الفــاظ و بیاناتی 

کــه در فریــب دادن جامعــه بســیار مؤثــر اســت.

گویــا مقصــود محقــق طباطبایــی، تنهــا ســامان دادن آن یادداشــت ها  1. همــان: ص 256، مصاحبــۀ محقــق طباطبایــی. 
مــه قصــد داشــته مطالــب دیگــری نیــز بدان هــا بیفزایــد.

ّ
نبــوده اســت و عل

2. حماسۀ غدیر: ص 219.

3. حماسۀ غدیر: ص 324.
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کــه بــه جرح وتعدیــل اســانید و مشــیخۀ  البتــه در ضمــِن همیــن تحقیــق دامنــه دار اســت 

کتــب  ایــن  روایــی  اســناد  از  بســیاری  و  شــده  پرداختــه  علمــی  روش  بــا  ســّت  صحــاح 
اســت.«1 گشــته  بازشناســانده 

کــه چیــزی  ــدات دیگــر دســت یافتــه، خــود 
ّ
این کــه آقــای حکیمــی چگونــه بــه عناویــن مجل

گویــا ایــن عناویــن را خــود از  نگفتــه اســت، ولــی بــه قرینــۀ مطالــب چنــد صفحــۀ پــس  از ایــن، 

مــه شــنیده باشــد.
ّ

عل

ــدازه بســنده  ــه یادکــرد از همیــن ان ــی ب ــن دیگــری نیــز هســت، ول گرچــه در ایــن میــان قرائ ا

کــه الغدیــر، جــز  ایــن 11 جلــد، جلدهــای دیگــری  می کنیــم و همیــن مقــدار نیــز آشــکار می کنــد 

کــه روزی آن جلدهــا نیــز بــه طبــع رســند. نیــز داشــته اســت. امیــد 

تأسیس کتابخانۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ در نجف اشرف
کــه خــود بســیار بــدان اهتمــام داشــت و بیــش از 15  مــه امینــی 

ّ
کارهــای بــزرگ عل یکــی از 

گذاشــت و بــرای برپــای ســاختنش بســی هزینــه نمــود و در  ســال از عمــر شــریفش را بــر ســر آن 

کــرد، تأســیس مکتبــة  کتابخانه هــای ایــران، هنــد، ســوریه و ترکیــه ســفر  راه غنــی ســاختنش بــه 

کتابخانــه در یکــم جمــادی األولــی ســال 1373 ق.   اإلمــام امیرالمؤمنیــن؟ع؟ العاّمــة بــود. ایــن 

در نجــف اشــرف تأســیس شــد و پــس از چنــد ســال، در روز غدیــر ســال 1379 ق. به طــور 
گردیــد.2 رســمی افتتــاح 

کتابخانه هــای شــخصی و عمومــی فراوانــی از ایــران و عــراق،  کتابخانــه،  پــس از تأســیس 

کردنــد.3 تــا ســال 1392 ق. هــزار  کتاب هــای خــود را بــه مکتبــة اإلمــام امیرالمؤمنیــن؟ع؟ هدیــه 

ــد.  ــه اهــدا نمودن کتابخان ــه ایــن  گــون را ب گونا ــه زبان هــای  کتــاب ب ــن بیــش از 20 هــزار جلــد  ت

کتــاب، 1361 ش،  مــه امینــی، بــه اهتمــام ســّید جعفــر شــهیدی و محّمدرضــا حکیمــی، مؤسســۀ انجــام 
ّ

1. یادنامــۀ عل
بیست وســه. ص 

2. صحیفة المکتبه، شمارۀ اول: ص 29 و 33.

3. همان: ص 53 - 55.
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کــز نشــر، تمامــی کتاب هــای چــاپ شــدۀ خــود را بــه  همچنیــن برخــی از مؤسســات علمــی و مرا
کتابخانــه بخشــیدند.1 ایــن 

کتابخانــه تــا ســال 1392 ق.،  گــزارش مرحــوم ســّید محّمدصــادق بحــر العلــوم، ایــن   بنــا بــر 

مــه امینــی، دارای 3262 نســخۀ خطــی، 34543 جلــد 
ّ

یعنــی دو ســال پــس از وفــات عل

کتــاب چاپــی، 490 جلــد نســخۀ نگاتیــوی، 870 جلــد کتاب بــر روی میکروفیلــم و 1900 مجله 
و نشــریه بــوده اســت.2

کــه نخســتین شــمارۀ فارســی  کتابخانــه نشــریه ای داشــت بــا عنــوان صحیفــة المکتبــة  ایــن 

آن در رجــب ســال 1380 ق. و در روز عیــد مبعــث انتشــار یافــت. در ایــن شــماره پــس از بیانــی 

کشــورهای اســلمی و به ویــژه در نجــف اشــرف،  کتابخانــه در  تفصیلــی در ضــرورت تأســیس 

گزارشــی بلنــد ارائــه شــده اســت و از  از مراحــل تأســیس مکتبــة اإلمــام امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

کــرده و یــا در ســاخت بنــای آن مشــارکت  کــه کتاب هایــی بــه کتابخانــه هدیــه  بســیاری کســان 
داشــته اند، نــام بــرده شــده اســت.3

یــادی از ایــن شــماره  شــمارۀ دوم ایــن نشــریه در مبعــث ســال بعــد، منتشــر شــد. بخــش ز

کتابخانه هــای شــهرهای آن دیــار و  مــه بــه هنــد و یادکــرد از 
ّ

گــزارش ســفر عل مربــوط اســت بــه 

کتابخانه هــا خوانــده، یادداشــت برداشــته و برخــی را استنســاخ  مــه در آن 
ّ

کــه عل نســخه هایی 

از  ارائــه شــده و  کتابخانــه  از فعالیت هــای یک ســالۀ  گزارشــی  نیــز  پایــان  کــرده اســت.4 در 

کــه کتاب هایــی بــه کتابخانه  مؤسســات علمــی و فرهنگــی و نیــز اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 

کتابخانــه و بــرآوردن مایحتــاج  کــه در تجهیــز  کســانی  کرده انــد، نــام بــرده می شــود. نیــز از  هدیــه 

1. امین شریعت: ص 145، مقالۀ »الحّجة األمینی«.

2. همان: ص 142 و 143.

3. صحیفة المکتبة، شمارۀ اول، سرتاسر.

4. همان، شمارۀ دوم: ص 1 - 71.
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ــا ذکــر  کمک هــای مــادی داشــته اند، ب ــا در راســتای توســعۀ بنــای آن  آن، همــکاری نمــوده و ی
نــام، تقدیــر و سپاســگزاری شــده اســت.1

یــادی   شــمارۀ ســوم ایــن نشــریه، در جمــادی األولــی 1383 ق. بــه چــاپ رســید. بخــش ز

گــزارش ســفر بــه هنــد و در پایــان  از ایــن شــماره نیــز )ص 1- 40( مربــوط اســت بــه بخــش دوم 
کتابخانــۀ امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ارائــه شــده اســت.2 گزارشــی از فعالیــت 10 ســالۀ 

کارهای نیمه تمام
کارهــای  کــه موفــق بــه چــاپ آن هــا نشــد،  ــدات دیگــر الغدیــر 

ّ
مــه امینــی افــزون بــر مجل

ّ
عل

ناتمــام دیگــری نیــز داشــت.

مه را برمی شمارد 
ّ

آقای محّمدرضا حکیمی در حماسۀ غدیر، برخی کارهای نیمه تمام عل
و می گوید: »چیزهایی است که از خود وی شنیده ام.«3

تأتیس یارالتألیف1 1

مــه امینــی پــس از تأســیس مکتبــة اإلمــام امیرالمؤمنیــن؟ع؟، قصد داشــت دارالتألیفی 
ّ

عل

کنــد: کنــار آن برپــا  نیــز بــا حجره هــا و اتاق هایــی ویــژه بــرای هــر علــم در 

کنـــار  کـــه خـــود شـــرح مـــی داد _ ایـــن بـــود: در  »مقصـــود او از خانـــۀ نویســـندگان _ چنـــان 

کتابخانـــۀ امیرالمؤمنیـــن در نجـــف، محلـــی زیبـــا و بهداشـــتی و مـــدرن ســـاخته شـــود و مجهـــز بـــه 

گیـــرد؛ همـــه  کـــه هـــر یـــک در اختیـــار محقـــق و نویســـنده ای قـــرار  همـــۀ وســـایل. اتاق هایـــی چنـــد 

کتاب هـــای  گـــردد؛ در هـــر اتـــاق یـــک قفســـه از  گونـــه نیازمندی هـــای شـــخصی محقـــق تأمیـــن 

ــار  ــۀ درمانـــی در اختیـ ــایل اولیـ ــود؛ وسـ گـــذارده شـ کار محقـــق  ــتۀ  ــروری رشـ ــه و مراجـــع ضـ اولیـ

کنـــد؛ آشـــپزخانه ای مجهـــز، صبـــح و ظهـــر و  محقـــق باشـــد و طبیبـــی همـــواره از حـــال او مراقبـــت 

1. همان: ص 72 - 82.

2. همان، شمارۀ سوم: ص 41 - 59.
3. حماسۀ غدیر: ص 226.
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کنـــد و بـــه اتـــاق او بفرســـتد؛ هـــر اتـــاق دارای یـــک  شـــام خـــوراک او را بنـــا بـــه میـــل و تناســـب آمـــاده 

کارهـــای مختلـــف شـــخصی نویســـنده یـــا محقـــق را انجـــام دهـــد؛ در  پیشـــخدمت ویـــژه باشـــد تـــا 

کتابـــی را خواســـت و بـــرای  ـــا محقـــق هـــر  گـــذارده شـــود ت کتابخانـــه  هـــر اتـــاق یـــک دوره فهرســـت 

گـــر محقـــق بـــه مأخـــذ یـــا مآخـــذی نیـــاز  کتابخانـــه بخواهـــد. ضمنـــًا ا کار خویـــش الزم دانســـت، از 

ـــرار  ـــار او ق ـــردد و در اختی گ ـــه  ـــت تهی ـــن اس ـــه ممک ک ـــای  ـــر ج ـــود، از ه ـــه نب کتابخان ـــه در  ک ـــت  یاف

ـــود. داده ش

فــی بــا چنیــن شــرایطی تأمیــن شــده و راحــت، از حیــث محــل و دیگــر نیازهــای 
ّ
وقتــی مؤل

گــر آن تألیف  زندگــی کــه آرمــان محققــان جهــان اســت، بــه تألیفــی دســت زد و آن را پرداخت، ا

کنــد. کتابخانــه خــود بــه چــاپ و نشــر آن اقــدام  کتابخانــه بــود،  کار  مناســب حــوزۀ 

کــه اتاق هــای ایــن دارالتألیــف بــا تابلوهایــی از ایــن قبیــل _ مثــًل _  همچنیــن در نظــر بــود 

مشــخص شــود:

غرفة التألیف فی علوم البلغة.

غرفة التألیف فی العلوم اإلجتماعّیة.

غرفة التألیف فی العلوم اإلقتصادّیة.

غرفة التألیف فی العلوم السیاسّیة.

غرفة التألیف فی العلوم النفسّیة.

غرفة التألیف فی العلوم الریاضّیة.

غرفة التألیف فی التاریخ.

غرفة التألیف فی التفسیر.

کل المسلمین و سبیل دفعها. غرفة التألیف فی مشا
و امثال این عنوان ها و بخش ها.«1

1. همان: ص 226 و 227.
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ــه  در شــمارۀ نخســت از صحیفــة المکتبــة نیــز از قصــد تأســیس دارالتألیــف در زمینــی ب
مســاحت 430 متــر کــه در ســال 1377 ق. خریــداری شــده و بــه کتابخانــه ضمیمــه شــده بــود، 
فیــن 

ّ
کــه در دارالتألیــف 12 اتــاق 2/5 در 3/5 متــر بــرای مؤل ســخن رفتــه اســت. قصــد آن بــوده 

ایجــاد شــود.1

مــه بــه پژوهــش و پژوهش گــر، فــارغ از هــر نــژاد و 
ّ

گســتردۀ عل امــا نکتــۀ درخــور یادکــرد، نــگاه 
مذهــب اســت:

کار آنان، مسـئلۀ مذهب  مه امینی در مورد پذیرفتن محققان و پژوهشـیان و کمک به 
ّ

»عل
ف از هر مذهب و مسـلکی 

ّ
و مسـلک و مملکت را مطرح نمی دانسـت. می گفت محقق و مؤل

باشـد و از هـر جـای جهـان، در ایـن جا جـای دارد و در دارالعلم مولی پذیرفته اسـت.«2

رتیدگی اه نشریات جهان یر اارۀ اتالم1 2

مــه امینــی، بررســی نوشــته ها و پژوهش هــای مستشــرقین در 
ّ

یکــی دیگــر از آرزوهــای عل

کــه در بســیاری مــوارد، جانب دارانــه و بــه  دور از تحقیــق  بــارۀ اســلم و باورهــای شــیعه بــود 

نگاشــته می شــد، مستشــرقینی چــون گلدزیهــر یهــودی، کشــیش المنــس بلژیکــی، ادوارد براون 

ــه و دیگــران. ــون، نولدک گوســتاو لوب گمــری وات،  ــت  انگلیســی، مون

مه امینی برای پاسخ به شبهات و خلف گویی های مستشرقین این بود:
ّ

طرح عل

ــا در شناســاندن ایــن حقایــق3 و نشــان دادن اشــتباهاتی  »صاحــب الغدیــر درصــدد بــود ت

ــان وی در  ــد. آرم کن ــدام  ــر اق ــدی و پیگی ــه ای ج ــد، به گون کرده ان ــاره  ــان دراین ب ــه خاورشناس ک

ایــن مقصــود _ چنانکــه خــود می گفــت _ ایــن بــود:

ـــوم و فرهنـــگ  هیئتـــی از طـــلب و دانشـــجویان فاضـــل و صاحـــب اســـتعداد، درزمینـــۀ عل

وســـیع اســـلمی، تـــا مرتبـــۀ اجتهـــاد و تحقیـــق تربیـــت شـــوند. آنـــگاه بـــرای اینـــان مرکـــزی بـــا وســـایل 

1. صحیفة المکتبه، شمارۀ اول: ص 34.
2. حماسۀ غدیر: ص 228.

3. مقصود حقایق اسلم است.
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کـــز علمـــی جهـــان، پیوســـته تمـــاس  ـــا مرا کتابخانـــۀ مجهـــز تهیـــه شـــود. از ســـوی دیگـــر ب کافـــی و 

کلس و دانشـــکده و دانشـــگاه و مدرســـۀ  گوشـــۀ جهـــان، هـــر  ـــردد و در هـــر جـــا و هـــر  گ حاصـــل 

کتـــاب، مقالـــه، جـــزوه و ... دربـــارۀ اســـلم و  عالـــی و موسســـۀ تحقیقاتـــی و مرکـــز انتشـــارات، 

گـــروه  تشـــّیع منتشـــر می شـــود، بـــه دســـت آیـــد و پـــس از تقســـیم بـــه رشـــته های ویـــژه، در اختیـــار 

کـــه نشـــریه را مـــورد رســـیدگی قـــرار داد و اشـــکاالت و  گـــروه پـــس  از آن  گـــذارده شـــود.  نامبـــرده 

کـــرد، آن یادداشـــت را بـــرای شـــخص یا مرکزی  اشـــتباهاتش را نوشـــت و مـــدارک و دالیـــل را ثبـــت 

گـــر خـــود آن شـــخص  کـــه مطلـــب نادرســـت یـــا مشـــتبه را نوشـــته و نشـــر داده اســـت بفرســـتد. ا

کـــرد و در ســـطح نشـــریۀ نخســـت، توضیحـــات و تصحیحـــات  کار خویـــش را تـــدارک  یـــا مرکـــز، 

گشـــته اســـت  ایـــن مرکـــز رســـیدگی اســـلمی را نیـــز منتشـــر ســـاخت چـــه  بهتـــر؛ حقیقـــت روشـــن 

گاهانـــه _ حتی المقـــدور جبـــران و  گاهانـــه یـــا ناآ یـــان نشـــر مطالـــب نادرســـت و محـــّرف _ آ و ز

گـــر آن شـــخص یـــا مرکـــز ترتیـــب اثـــر نـــداد، ایـــن مرکـــز تحقیقاتـــی،  برطـــرف شـــده اســـت. امـــا ا

توضیحـــات را در ســـطح انتشـــار اصـــل در جهـــان نشـــر دهـــد و جلـــوی باطل نویســـی و اشـــاعۀ 

کنـــد. ضمنـــًا بـــر پایـــۀ تفاهـــم و محّبـــت انســـانی و پیـــروی از روحیـــۀ  فرضیـــات نادرســـت را ســـد 

کشـــورهای مختلـــف اســـلمی _  کـــز دانشـــگاهی و تحقیقاتـــی جهـــان _ ازجملـــه  علمـــی بـــا مرا

کـــردن  ـــان از جهـــت دادن مآخـــذ، روشـــن  ـــه آن کـــردن ب کمـــک  ـــه منظـــور  تمـــاس حاصـــل شـــود ب

کار تحقیـــق، شناســـاندن مآخـــذ  مقـــدار اعتبـــار مآخـــذ معـــروف، شـــور و همـــکاری در چگونگـــی 

کـــه  ـــان ناشـــناخته مانـــده اســـت و بیـــان نظـــر صحیـــح در مـــواردی  ـــرای آن کـــه ب و اصـــول علمـــی 
ـــت.«1 ـــح نیس ـــر صحی ـــامل نظ ـــان ش ـــای آن ـــات و عرضه ه ـــل تحقیق حاص

احیای آییا نقااس1 3

یکــی دیگــر از آرمان هــای صاحــب الغدیــر کــه موّفــق بــه انجــام آن نشــد، احیــای آییــن نقابــت 

مــه امینــی در جلــد چهــار الغدیــر، نقابــت را این گونــه می شناســاَند:
ّ

در میــان ســادات بــود. عل

1. همان: ص 261 و 262.
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کــه بــا آنــان  »نقابــت منصبــی بــود بــرای پاســداری از صاحبــان نســب های شــریف تــا کســی 

در نســب هم طــراز و در شــرافت برابــر نیســت، بــر ایشــان سرپرســتی نیابــد و آن نقیــب بیــش از 

ــه  گون ــت دو  ــد. نقاب ــوذ یاب ــان نف ــان ایش ــش در می ــت ورزد و فرمان ــر و عطوف ــان مه ــران بدان دیگ
داشــت: خــاص و عــام... .«1

کنــد و حــال وروز ســادات  مــه امینــی در ســر داشــت بــار دیگــر ایــن منصــب را احیــا 
ّ

عل

ــرای مــا روشــن  مــه دقیقــًا چــه می خواســت بکنــد، چنــدان ب
ّ

را سروســامانی دهــد. این کــه عل

ــم: ی ــار دار ــاره در اختی ــن ب ــی در ای ــد خّط ــی چن گزارش ــا  ــت و تنه نیس

»صاحــب الغدیــر بــه دلیــل ایمــان عمیــق و یقین صدق و قلب جوشــان و خــون داغ خویش 

کــه نســبت بــه ســادات و آل محّمــد؟ص؟ قائــل بــود، ازجملــه بــه احیــای  و احتــرام عظیمــی را 

کنــون  ›آییــن نقابــت‹ اعتقــاد داشــت، آن هــم به صــورت ابــن خلدونــی آن. شــرح ایــن اجمــال ا

کــرده بــود می تــوان تاانــدازه ای بــه  کــه تربیــت  ممکــن نیســت، تنهــا از ناحیــۀ برخــی از ســاداتی 
مقاصــد وی در ایــن بــاب پــی بــرد.«2

گنجاندن برخی موای یرتی یر حوزه های علمّیه1 4

یــخ اســلم، فلســفۀ سیاســی در  مــه قصــد داشــته برخــی رشــته های علمــی چــون تار
ّ

عل
کنــد.3 یــخ تشــّیع، والیــت و چــون این هــا را در حوزه هــای علمّیــه برپــا  اســلم، تار

مه امینی
ّ

وفات عل

ســرانجام شــیخ اّمــت، عالــم مذهــب، پاســدار حریــم امامــت و والیــت، عبدالحســین 

احمــد امینــی نجفــی _ تغّمــده اهلل بغفرانــه و أســكنه أعــى جنانــه و حشــره مــع نبّیــه و اولیائــه _ بــه 

1. 282/4 چاپ مرکز الغدیر.

2. حماسۀ غدیر: ص 282.

کارهــای ناتمــام  مــه امینــی، برخــی دیگــر از 
ّ

3. همــان: ص 285. آقــای حکیمــی در صفحــۀ بیســت وهفت یادنامــۀ عل
ــد. ــاد می کن ــان را ی ایش
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گرفــت، ولــی ســودی  ســرطان دچــار شــد و چندیــن مــاه در نجــف اشــرف تحــت درمــان قــرار 

کردنــد و در آن جــا نیــز چندیــن مــاه بســتری  یــا منتقــل  نبخشــید. او را بــه ایــران و بیمارســتان آر

بــود، ولــی پزشــکان آن جــا نیــز از درمــان بیمــارِی وی بازماندنــد. ازایــن رو وی را بــه لنــدن بردنــد 

گذشــت 29 روز دوبــاره بــه تهــران بازگشــت. و پــس از 

یــا  یــخ 18 ربیــع الثانــی ســال 1390 ق. بــه ایــران و بیمارســتان آر مــه را بــرای بــار دوم در تار
ّ

عل

ــا آن جــا  گســترش یافتــه بــود، ت بازگرداندنــد، درحالی کــه بیمــاری 9 ســاله اش در تمامــی بــدن 

گرفــت و دچــار یرقــان شــد. کبــد او را نیــز فرا کــه 

ـــی  ـــه منزل ـــه را ب م
ّ

ـــد، عل ـــد بریدن ـــان او امی ـــاه از درم ـــان م ـــکان در 25 هم ـــه پزش ک ـــس  از آن  پ

ک آن مـــرد بـــزرگ در روز  کـــوی نیشـــابور بردنـــد و ســـرانجام روح پـــا در خیابـــان شـــاهپور تهـــران، 

کالبـــدش رخـــت  جمعـــه 28 ربیـــع الثانـــی ســـال 1390 ق. در ســـاعت 11:10 قبـــل از ظهـــر، از 

بربســـت.

پیکــرش را در ســحر شــنبه 29 ربیــع الثانــی غســل دادنــد و بامــداد از همــان خیابــان تــا ســه 

ــا حضــور خلقــی عظیــم از مــردم تهــران، تشــییع  ــا مســجد ارک، ب راه بوذرجمهــری و از آن جــا ت

کردنــد. پــس از چنــد روز، در 7 جمــادی األولــی، در ســاعت 5 عصــر پیکــرش را بــا هواپیمــا بــه 

کربــل، کاظمیــن و بغــداد  بغــداد منتقــل کردنــد. در آن جــا بســیاری از عالمــان و بــزرگان نجــف، 

کاظمیــن؟امهع؟ طــواف دادنــد،  کــه بدنــش را در بــارگاه امامیــن  بــه اســتقبالش آمدنــد و پــس  از آن 

کربــل روان ســاختند و بعــد از طــواف در بــارگاه امــام حســین و حضــرت عّبــاس؟امهع؟ بــه  به ســوی 

نجــف بردنــد.

ــا صبــح 8 جمــادی  جســم شــریفش در آن شــب در مســجد مدرســۀ »جامعــة النجــف« ت

األولــی قــرار گرفــت و صبحگاهــان از ســوی علمــا و اهالی نجــف، با جمعیتی انبوه و باشــکوه، 

ــا صحــن علــوی تشــییع شــد و پــس از اقامــۀ نمــاز توســط آیــت اهلل العظمــی ســّید ابوالقاســم  ت
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کتابخانــه اش  کنــار  خویــی؟حر؟ و طــواف در بــارگاه موالیــش امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه مقبــره ای در 
ک ســپرده شــد.1 انتقــال یافــت و در ســاعت 11 پیــش از ظهــر در آن جــا بــه خــا

مــه امینــی از زبــان فرزنــدش، شــیخ رضــا امینــی، 
ّ

شــرح آخریــن لحظــات حیــات مــاّدی عل

خواندنــی اســت:

ــون  ــش دگرگـ ــر زد، حالـ ــال 1390 ق. سـ ــی سـ ــع الثانـ ــه 28 ربیـ ــر روز جمعـ ــه فجـ کـ گاه  »آن 

گاهـــی اش را از دســـت نـــداد و مشـــاعرش  گشـــت و وضـــع بیمـــاری اش ســـخت شـــد، امـــا آ

ـــا تربـــت حســـین؟ع؟  ـــا آِب ممـــزوج ب ـــا دهـــان شـــریفش را ب ـــود. پـــس از مـــن خواســـت ت برجـــای ب

ــم و وی _ خـــدای  ــرای او بخوانـ ــه« را بـ ــه »عدیلـ ــروف بـ ــای معـ ــا دعـ ــم. ســـپس خواســـت تـ کنـ ــر  تـ

ـــا برخـــی  ـــان یافتـــن دعـــا مـــرا فرمـــان داد ت ـــد. پـــس از پای ـــر او رحمـــت آوَرد _ همـــراه مـــن می خوان ـــی ب تعال

ـــان  ـــن از آن می ـــم. م ـــر او بخوان ـــن؟ع؟ را ب ـــین زین العابدی ـــن الحس ـــی ب ـــام عل ـــوره از ام ـــۀ مأث ادعی

کـــردم و ســـپس مناجـــات المعتصمیـــن و او همـــراه مـــن بـــا  مناجـــات المتوســـلین را آغـــاز 

ــه وقـــت  کـ ــا آن  ــود تـ ــاری بـ ــد و اشـــک هایش جـ ــا را می خوانـ صـــدای ضعیـــف و حزینـــش دعـ

زوال نزدیـــک شـــد و هنـــگام اذان ظهـــر رســـید. خـــودش آن چـــه می خواســـت بـــر زبـــان جـــاری 

ـــان جـــاری ســـاخت  ـــر زب کـــه در حیاتـــش ب ـــی  ســـاخت و فرازهایـــی قرائـــت نمـــود. آخریـــن عبارت

ـــْت، فاقبـــل إىّل بوجهـــک الكـــرمی، و أعـــّ� عـــى 
ّ
هـــم هـــذه ســـكرات املـــوت قـــد حل

ّ
ایـــن بـــود: ›الل

ـــان رســـید، بی درنـــگ  ـــه پای ـــه الصاحلـــ�ن عـــى أنفســـهم...‹ و چـــون دعایـــش ب نفـــی مبـــا تعـــ�ن ب
کشـــید.«2 دعـــوت پـــروردگارش را اجابـــت نمـــود و روح شـــریفش بـــه ســـوی آفریـــدگارش پـــر 

و سلٌم علیه یوم ُولد و یوم مات و یوم ُیبعث حّیًا.

1. امین شریعت: ص 155 و 156، مقالۀ »الحّجة األمینی«؛ حماسۀ غدیر: ص 343 - 345.

ف: ص 122 و 123.
ّ
2. مقدمة الشیخ رضا األمینی: مع الکتاب و المؤل
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چرایی بایستگی ترجمه ای دوباره از الغدیر

کــه یــاد شــد _ از الغدیــر ترجمــه ای فراهــم آمــده بــود، ولــی  گرچــه پیش تــر _ همان گونــه  ا

بایســته می نمــود: بــه ســه دلیــل، ترجمــۀ دوبــارۀ آن  دســت کم 

کــه  کــرده بــود و ایــن خــود دو پیامــد داشــت: یکــی آن  یکــم: هــر جلــد را مترجمــی ترجمــه 

کــه از میــان ایشــان _ سعی شــان مشــکور بــاد _ ترجمــۀ  قلم هــا همســان نیســت و دیگــری آن 

بــر رأِی روشــن نکته ســنجان و  گفتــه  ایــن  از دیگــران اســت و  بــه صــواب نزدیک تــر  برخــی 

ــدات 
ّ
کــردن مجل کــه روی ســخن در ایشــان اســت، پوشــیده نیســت و بــا ســنجه  باریک بینــان 

ترجمــۀ پیشــین، آشــکار خواهــد شــد.

ــه در  ک ــان  ــده؛ چن ــان نمان ــز پنه ــین نی ــۀ پیش ــر ترجم ــد ناش ــه از دی ک ــت  ــودی اس کمب ــن  ای

انتهــای جلــد 22 ترجمــه آمــده اســت:

کــه إن شــاء اهلل هــر چــه  کــه بــرای یکنواختــی ترجمه هــا در موقعیــت دیگــری  »امیــد اســت 

کــرده،  ــدات را توســط یــک نفــر ویراســتار تنظیــم و بــاز نویســی 
ّ
ســریع تر پیــش بیایــد، تمــام مجل

بــه نشــر بســپاریم.«1

مه 
ّ

ف عمل نشد! عل
ّ
که در ترجمۀ پیشین، به هیچ یک از شروط مرحوم مؤل یوم: افسوس 

امینی در اجازه نامه اش برای ترجمۀ الغدیر، خطاب به جامعۀ تعلیمات اسلمی می نویسد:
»هیئت مدیرۀ جامعۀ تعلیمات اسلمی

أنار اهلل برهانها

سلم علیکم

کتــاب الغدیــر اســتجازه فرموده ایــد، چنانچــه ســابقًا  این کــه مجــددًا در موضــوع ترجمــۀ 

1. جلد بیست و دوم ترجمۀ الغدیر ، بنیاد بعثت، تهران، 1406ق، ص343.
گذشــت 21 ســال از چــاپ نخســت جلــد 22 در ســال 1365ش.، ایــن وعــدۀ  ناشــر  ترجمــۀ پیشــین ســرانجام پــس از 
ــدات بیســت و دوگانــه را بــرای اعمــال اصلحــات بــه ویراســتار ســپرد و نخســتین دورۀ 

ّ
کــرد و مجل خویــش را عملــی 

ویراســت شــدۀ آن ترجمــه را در ســال 1386ش. چــاپ نمــود.
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گــذار  کتبــًا عــرض شــده، یک بــار ترجمــۀ چــاپ یــازده جلــِد مطبوعــش بــه آن جامعــۀ محترمــه وا

گردیــده، بــه شــرط اینکــه مبــادرت در عمــل نمــوده و طــول نانجامــد و بــا صــورت مقبــول و 

ــا وصــف رعایــت  گیــرد، ب ــه خــود  کاغــذ و چــاپ، جامــۀ تحقــق ب زیبایــی از حیــث ترجمــه و 

امانــت در ترجمــه و عــدم تحریــف.

در خاتمــه توفیــق و تأییــد آن جمعیــِت پشــتیبان علــم و فضیلــت و هنــر را از پیشــگاه 

می نمایــم. مســئلت  ایــزدی 

و السالم علیکم
األحقر عبدالحسیا امینی

27 جمایی الثانی 1380«1

کشــید و فراینــد ترجمــه  امــا مبــادرت در عمــل نشــد و ترجمــۀ تمامــی 11 جلــد فــراوان طــول 

چیــزی نزدیــک بــه 25 ســال بــه طــول انجامیــد.

کــه عمــدی در  نیــز امانــت در ترجمــه رعایــت نشــد و بــه دلیــل اشــتباهات فــراوان، بــی  آن 

کار باشــد، تحریفــات فراوانــی در ترجمــه پیــدا شــد و نیــز چیزهــای دیگــر... .

کوشـــیده اند  کـــه تمامـــی مترجمـــان پیشـــیِن جلدهـــای یازده گانـــۀ الغدیـــر  ســـوم: بـــا آن 

کـــه ترجمه هـــای  کوشششـــان مقبـــول بـــاد _، ولـــی افســـوس  ترجمـــه ای درســـت بـــه دســـت دهنـــد _ 

ــه  ــعار _ بـ ــۀ اشـ ــا و در ترجمـ ــژه در برخـــی جلدهـ ــا _ به ویـ ــیاری جای هـ ــو، در بسـ گفت وگـ ــورد  مـ

کـــه در برخـــی جلدهـــا، بعضـــی شـــعرها نیـــز از اســـاس ترجمـــه  صـــواب نرفته انـــد. افـــزون بـــر آن 

نشـــده بـــود. نیـــز در مـــواردی، اشـــعار عربـــی بـــه اشـــعار فارســـی برگـــردان شـــده اند و آشـــکار اســـت 

گرچـــه شـــاید بـــه ذوق نزدیک تـــر باشـــد،  کار، تـــا چـــه میـــزان از دّقـــت ترجمـــه می کاهـــد؛ ا کـــه ایـــن 

کار بـــردن  کـــه رســـالت مترجـــم چیـــزی اســـت و ذوق و قریحـــه بـــه  گفتـــه پیـــدا اســـت  ولـــی نا

ـــر. ـــزی دیگ چی

1. ترجمۀ الغدیر: 172/1 و 1/2.
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برشـــماری همـــۀ اغـــلط ترجمـــۀ پیشـــین و حتـــی بخشـــی از آن میـــان، به یقیـــن ناشـــدنی 

گاهـــان و دانایـــان آشـــکار خواهـــد  کنونـــی بـــا پیشـــین، بـــرای آ کـــردن ترجمـــۀ  اســـت و ســـنجه 

ـــان  گم ـــن  ـــی را چنی ـــاید برخ ـــی ش ـــت.1 ول ـــا اس کج ـــه  ـــا ب ـــا ت کج ـــن دو از  ـــاوت ای ـــه تف ک ـــاخت  س

کـــه پیش تـــر ترجمـــه ای از ایـــن اثـــر  کار ترجمـــۀ دوبـــارۀ الغدیـــر آســـان بـــوده، ازآن رو  کـــه  افتـــد 

ـــرای آن  کهنـــۀ آن اســـت. پـــس ب ـــو ویراســـت شـــدۀ  ـــر ایـــن اســـاس، ترجمـــۀ ن ـــود و ب فراهـــم آمـــده ب

کنیـــم، از هـــر جلـــِد ترجمـــه تنهـــا دو مـــورد را پیـــش چشـــم خواننـــدگان  کـــه بیشـــتر روشـــنگری 

یـــم2: یـــم و از درازســـخنی و برشـــماری شـــواهد فـــراوان، درمی گذر می گذار

یِق معروف. عبارت الغدیر  )70/1(3: رواه ابن عساكر بطوله من طر
کر تمام این را از طریق معروفی روایت نموده است.4 ترجمۀ پیشیا: ابن عسا

بـــوذ[ روایت کرده  کر ایـــن روایـــت بلنـــد را از طریـــق معـــروف ]بـــن خّرَ ترجمۀ حاضر: ابن َعســـا

اسـت.

رجاه.« عبارت الغدیر )81/1(: مّث قال احلاكم: »هذا حدیٌث صحیح اإلسناد و مل ین

ــد، از تصحیــح  گرفتــه در ویرایــش جدی ــه هنــگام برشــماری اصلحــات صــورت  گــر چــه ویراســتار ترجمــۀ پیشــین ب 1. ا

گفته انــد )ترجمــۀ الغدیــر، جلــد نخســت، ویرایــش علی رضــا  کلمــات و عبــارات و ابیــات عربــی ســخن  بســیاری از 

میرزامحّمــد، بنیــاد بعثــت، چــاپ نخســت، 1386ش. تهــران: ص22(. ولــی مقایســۀ ویراســت جدید بــا ترجمه های 

کــرد بیشــینۀ ایــن اصلحــات از نــوع ویرایــش  محتوایــی، فّنــی و زبانــِی قلــم ترجمــه بــوده  پیشــین آشــکار خواهــد 

ــا. ــتباه کاری های آن ترجمه ه ــر اش گی ــلح فرا ــه اص ــت، ن اس

کیــزه  کــه شــدنی اســت دقیــق و پا کــه ترجمــۀ حاضــر تــا آن جــا  گرچــه قصــد آن بــوده  کــه ا 2. یادکــرد ایــن مهــم بایســته اســت 

کــه اثــر پیــش رو از کوتاهــی و کاســتی خالــی اســت. از ایــن رو از اهــل فضــل و تحقیــق  باشــد، ولــی هیــچ اّدعــا نمی شــود 

گــر بــه ترجمــۀ ناراســت و نادرســت از بیــت یــا فــرازی برخوردنــد، راســت و درســت را یادبیاورنــد تــا در  کــه ا توّقــع مــی رود 

چاپ هــای بعــدی اعمــال و اصــلح شــود.

3. اعداد از راست به چپ، نشانگر شمارۀ جلد و صفحه است.

کــه ویراســت ترجمــۀ پیشــین در بســیاری مــوارد بــا ترجمــۀ نخســتین تفــاوت چندانــی نــدارد، تنهــا در آن  4. از آن جــا 

کــه تفــاوت چشــمگیر باشــد از آن یــاد می کنیــم. جای هــا 
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کــه ایــن حدیــث اســنادش درســت اســت و در مقــام  گفتــه  کــم  ترجمــۀ پیشــیا: ســپس حا

ذکــر ســند آن بــر نیامــده.

کـــم پـــس از نقـــل ایـــن روایـــت گفتــه اســـت: »ایــن روایــت از لحــاظ ســـند  ترجمــۀ حاضــر: حــا 

صحیــح اســـت، ولــی بخــاری و مســلم آن را روایــت نکرده انــد.«

عبارت الغدیر )476/1(: ترّبعِت األشراَف مّث تصیفْت / ِحساَء البطاِح و اْنتجْعَن السلئل.
بطــاح  را در زمین هــای همــوار  تابســتان  و  بهــار  قــوم(  )بــزرگان  اشــراف  ترجمــۀ پیشــیا: 

شــدند. بارهــا  جــوی  و  سرســبز  زمین هــای  طلــب  در  و  گذرانیدنــد 
کردنـــد؛ آنگاه، تابســـتان  ترجمۀ حاضر: آنـــان ]= قبیلۀ شـــاعر[ بهـــار را در »أشـــراف« ســـپری 
گاه و رســـتنگاِه درختـــان  گذراندنـــد. ســـپس در جســـت و جـــوی چـــرا را در »ِحســـاء البطـــاح« 

بیابانـــی برآمدنـد.

طیعــا؛ و لكــّن 
ُ
عبــارت الغدیــر )610/1(: و یــوم الــدوِح دوِح غدیــِر ُخــٍم / أبــاَن لــه الوالیــَة لــو أ

 َمبیعــا.
ً
هــا خطــرا

َ
 تبایعوهــا / فلــم أَر مثل

َ
الرجــال

ــر خــم اســت،  کــه در غدی ــی  ــزرگ( درختان ــزد درختــان ب ترجمــۀ پیشــیا: و روز )اجتمــاع ن
ــر او اطاعــت می شــد! و  ــر ام گ ــرای او )علــی؟ع؟( والیــت را ا آشــکار نمــود )رســول خــدا؟ص؟( ب
گــردن نهادنــد و دســت اطاعــت نســبت بوالیــت او دادنــد، پــس مــن ندیــدم  لیکــن آنمــردان! 

گرانبهاتــر از آن )والیــت(.1 کاالئــی 
بـزرِگ سایه گستر غدیر خّم،  بـزرِگ سایه گسـتر، درختـان  و در آن روز درختـان  ترجمۀ حاضر: 

کرد؛ اگر از پیامبر فرمان می بردند. ولـی مردمـان، آن را ]بـه دنیـا[ سـودا  والیت وی را آشکارا بیان 

کردنـد و مـن هیـچ کاالی ُپربهـای فروختـه شـده ای چـون آن ندیـدم ]کـه چنیـن ارزان از دسـت رود[.

عبــارت الغدیــر )156/2(: و قــد كان أیب وتــر قوســه، و رمــی غرضــه، و شــغب علیــه مــن مل یبلــغ 

كعبــه، و مل یشــّق غباره.

1. در ویراســت ترجمــۀ پیشــین، ایــن دو بیــت این گونــه اصــلح شــده اســت: »و در روز دوح، دوح غدیــر خــم، والیــت او 
کســان پیمــان والیــت را شکســتند و مــن پیمانــی  کاش اطاعــت می شــد. لیکــن آن  کــه ای  ]علــی[ را آشــکار فرمــود  

بــه ایــن خطیــری ندیــدم.«
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کســی  کــرد ولــی  کــرد و بــه هــدف تیــر انــدازی  کمــان خــود را زه  ترجمــۀ پیشــیا: آری پــدرم 

ک پــای او نمی رســید و هیــچ لیاقــت و  کــه هرگــز بــه خــا ــرد و او را از پــای در آورد  ــر او حملــه ب ب

عرضــه ای نداشــت.

کـــه در بزرگـی و  ترجمۀ حاضر: پدر من کمانش را کشـــید و تیـــر بـــه هـــدف افکنـــد و آن کـــس 

بزرگـــواری، بـــه پـــای او نمی رسید و غبار وی را نمی توانســـت شـــکافت، بـر او برشـورید.

ًة / و اشُبِب الناَر ملقرور یكّز
ّ
عبارت الغدیر )214/2(: و اْترک احِلْرَص علهیا َضل

ــر  ــره جنــگ را ب گمراهــی اســت و نائ ــه از  ک کــن  ترجمــۀ پیشــیا: حــرص و آز را از خــود دور 

ــو فریــب خــورده ای. ــه ت گرن ــروز و  اف

ترجمۀ حاضر: حـرص و سـرگردانی ]و تردیـد[ در مـورد مصـر را دور افکـن و بـرای سـرمازده ای 

کـــه دچار لرز شـــده اسـت )= عمرو( آتشـی برافروز!

یر  غز
ٌّ

ل عبارت الغدیر )313/2(: أجّدَ بآل فاطمَة الُبكوُر / فدمُع الع�نِ ُمْنَ

گرفــت. و ســیل اشــک از دیــده روان  یــدن  ترجمــۀ پیشــیا: بــاران بامــدادی، بــر آل فاطمــه بار

و ریــزان شــد.

کــه ]از ایــن مصیبــت[ اشــک  ترجمــۀ حاضــر: آیــا بــاز بــر خانــدان فاطمــه صبــح بــل بردمیــده 

دیــده فــراوان ریــزان اســت؟

یــَدک ال یغتالــک اللــوُم  عبــارت الغدیــر )469/2(: أ ظبیــُة حیــث اســتّنِت الكُثــب الُعفــُر / ُرَو

و الزجــُر

کــی و بیابانهــای بی نشــان نمایــان شــد  کــه تلهــای انبــوه خا ترجمــۀ پیشــیا: ای آهــو! هــر جــا 

بایســت و نکوهــش و ســرزنش گمراهــت نکنــد.

کــه آهــوان ســفید ســرخگون بــر تپه هــای  ترجمــۀ حاضــر: ای آهــو ]ی صحرایــی مــن![ آن جــا 

شــن بــاال و پاییــن می رونــد، آهســته بــاش ]و از جســت و خیــز خــود بــکاه[؛ نکنــد ملمــت و 

کســان، از پایــت درآوَرد! نهیــب 
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 قاحٍم / یطیُر بّد السیف هاَم املقّحم
َ

عبارت الغدیر )11/3(: ألیس ببدٍر كان أّول
ترجمــۀ پیشــیا: آیــا نــه او در جنــگ بــدر اول بــر دشــمن تاخــت و بــا شمشــیر آبــدار بهــر ســوی 

اطــراف میــدان می پریــد.
ک بـود و بـا َدم شمشـیر،  کـه در بـدر نخسـتین خطرپذیـر بی بـا  ترجمۀ حاضر: آیـا همـو نبـود 

ســِر پای نهنــدگان بــه ورطــۀ جنــگ را می پرانــد؟ 

ــوا بــ� العّبــاس مــن شــنآنكم / و أوكــوا عــى مــا یف العیــاِب و  عبــارت الغدیــر )65/3(: أِجّن
أشــرجوا

یــد و معایــب خــود را  ترجمــۀ پیشــیا: ای بنــی عّبــاس از دشــمنی های خــود دســت بدار
ــد. ی ســخت ســر بســته نگهدار

یــد و دِر انبان هــا را ببندیــد  کینه هــای خــود را پنهــان دار ترجمــۀ حاضــر: ای بنــی عّبــاس! 
گــره بزنیــد! و 

 من خلئِقِه الِكْبر
ً
ُت َدْمعا

ْ
ل
َ
عبارت الغدیر )556/3(: إذا اللیل أضوایني بسطُت یَد اهلوى / و أْذل

گشــوده شــده  ــم  ــو افکنــد دســت هــوس و هوای کــه شــب مــرا پرت ترجمــۀ پیشــیا: هنگامــی 
کــه از خــوى متکبــر مــن اســت فــرو ریــزد. سرشــگی 

کـــه شـــب مـــرا در بـــر می گیـــرد، دســـت عشـــق را می گشـــایم و اشـــکی  گاه  ترجمۀ حاضر: آن 
کـــه در سرشـــتش بـــزرگ منشـــی ]نهفتـــه[ اسـت. روان می کنـــم 

حٍد صفیٌة / و مل یْشَف منا بالبكاِء َغلیل
ُ
عبارت الغدیر )559/3(: و كوین كما كانت بأ

گریــه بــر او،  کــه از  ترجمــۀ پیشــیا: تــو مــادر، ماننــد صفیــه )خواهــر حمــزه( در احمــد بــاش، 
هیــچ غصــه داری دردش عــلج نشــد.1

ــه ]= خواهـــر حمـــزه[ در ُاحـد بـود و سـوز دلـش بـا  ترجمۀ حاضر: و همچنـــان بـــاش کـــه صفیـّ
گریـــه شـــفا نیافـــت ]، زیرا شــکیبایی ورزید و نگریســت[.

ه
َ
فیُق من ِرحلٍة یف إثِرها ِرحل

ُ
� ال أستفیُق و ال / أ عبارت الغدیر )25/4(: هذا عى أّنَ

1. در ویراســت ترجمــۀ پیشــین، ایــن بیــت این گونــه اصــلح شــده اســت: »تــو مــادر، ماننــد صفیــه ]خواهــر حمــزه[ در احــد 
گریــه بــر او، درد هیــچ غصــه داری عــلج نشــد.« کــه از  بــاش، 
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کــه نمی خواهــم بهــوش آیــم و هیچــگاه از  ترجمــۀ پیشــیا: ایــن همــه رنــج بخاطــر ایــن اســت 

ســفر و بــاز هــم ســفر خســته نشــوم.

ترجمــۀ حاضــر: افــزون بــر ایــن، همانــا مــن نــه خــود دارای آرامــش هســتم و نــه آرامــش 

اســت. دیگــری  آن ســفر  پــی  در  کــه  در ســفری  فراهــم می کنــم،  را  همراهانــم 

 
ً
 بــ�ن أعــواِد منبــٍر / و نــادی بأعــى الصــوِت جهــرا

ً
عبــارت الغدیــر )53/4(: فقــام خطیبــا

ُبــُم مــا بــ�ن خلــٍف و عینــان ــٌة / قلو
ّ
بإعــلِن؛ بیــدرٍة و القــوُم خــرٌس أذل

ترجمــۀ پیشــیا: بــرای خطابــه بــر چوبهــای منبــر برشــد و بــا صــدای بلنــد و رســا پیــش خواند؛ 

گرفتــه فروتــن و آرام دل بودنــد، برخــی پشــت ســر و برخــی  حیــدر را، و همــگان زبــان در دهــان 

پیــش رو.

ــا رســاترین بانــگ، آشــکارا  ــه ســخن ایســتاد و ب ــر چوب هــای منبــر ب ترجمــۀ حاضــر: پــس ب

کــه مردمــان، چــه فرومایــگان و چــه برجســتگان، زبان بســته و دل  فراخوانــد، حیــدر را؛ حــال آن 

و جانشــان خــوار بــود.

عبارت الغدیر )351/4(: لو مل یعاجله النوی لتحّیرا / و َقصاُره و قد انتأوا أن یقِصرا

گــر کاروان شــتاب نمی کــرد، عاشــق شــیدا در آغــوش وداع جــان می ســپرد،  ترجمــۀ پیشــیا: ا

اینــک بهت زده آرام اســت.

کنــون  گــر فــراق بــا شــتاب بــه ســویش نمی آمــد، سرگشــتۀ عشــق می شــد. ا ترجمــۀ حاضــر: ا

کوتــاه بیایــد. کــه  کــه دور شــده اند، او را همیــن بــس 

 یــری مــاَء القلــوِب 
ٌ

ــزِع مــن مــاِء تغلــٍب / غــزال عبــارت الغدیــر )367/4(: عــى عذبــاِت احلج

لــه شــربا

که شــراب خوشــگوارش  ترجمۀ پیشــیا: بر چشــمه زار قبیلۀ تغلب غزال رعنائی مقام دارد 

از دل عشاق مهیاست.

کنــار آبــگاه قبیلــۀ تغلــب، غزالــی  ترجمــۀ حاضــر: بــر مــرز مزرعــۀ درختــان درهم تنیــده در 
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کــه آبشــخور دل هــا را ســهم خــود می دانــد ]و حــق خــود می دانــد کــه در آن هــا درون شــود[. اســت 

عبارت الغدیر )13/5(: و حّقِ عى خیِر من وطئ / الثری و أفخر َمن بعد النیب قد افتخر

کــه بعــد از رســول خــدا، بهتریــن انســان روی  ترجمــۀ پیشــیا: خلفــت حــق علــی اســت 

کــه شایســته مباهــات اســت. ــردی اســت  زمیــن اســت و برتریــن ف

ک گام نهـاد  کـه بـر خـا کـه بهتریـن انسـان اسـت  ترجمۀ حاضر: سـوگند بـه حـِقّ علـی، همـو 

و پرافتخارتریــِن فخــرورزان پــس از پیامبر اســت.

عبارت الغدیر )19/5(: ُرّب قوٍم یف خلئقهْم / غرٌر قد صیروا ُغررا

کــه بعــدًا چــون مــاه  کتنــد  ترجمــۀ پیشــیا:چه بســا افــرادی در میــان قومشــان در معــرض هل

شــب چهــارده بــر تــارک اجتماعشــان می درخشــند.

ک به نظر آیند. ترجمۀ حاضر: چه بسیار مردمی که رفتارشان فریبگر است و نزد دیگران تابنا

عبارت الغدیر )645/5(: و أرضعه أخلَف أخلِقِه الی / هداه با هنَج اهلدی فتوّخاه
کــه بدانوســیله راه هدایــت را بــدو می آموخــت، بطــرز  ترجمــۀ پیشــیا: و از مــکارم اخلقــش 

خاصــی بهره منــدش فرمــود، بالنتیجــه او را بــرادر خــود قــرار داد.
ترجمۀ حاضر:  پیامبـــر از پســـتان ُخلـــق و خـــوی خویـــش بـه او شـــیر نوشـانید کـه بـا آن ُخلـق 

ــد و او هــم تنهــا همــان راه را پیــش گرفــت. ـْ و خـــو، راه هدایـــت را بـــه او نمایان

عبارت الغدیر )689/5(: أعرب السیُف منه إذ أعجم الرمـ / ح ألّنَ العدا لدیه سطور
کنــد شــود، شمشــیرها را برهنــه می کنــد، زیــرا  کــه نیزه هایــش  ترجمــۀ پیشــیا: و هنگامــی 

ک افکنــده شــده اســت.1 دشــمن در برابــرش قطعــه قطعــه شــده و بــه خــا
کــه نیــــزه اش بــر پیکــر دشــمنان نقطه گــــذاری  ترجمــۀ حاضــر: ]بــه ســان نویســنده ای[ آن گاه 
کــه دشــــمنان در برابــــرش ]ناتــوان  می کــــرد، شمشــــیرش پیــکار او را نیکــو می ســاخت؛ چرا

چــون[ ســطرهایی بودنــــد.

کنــد شــود، شمشــیرش  کــه نیــزه اش  1. در ویراســت ترجمــۀ پیشــین، ایــن بیــت این گونــه اصــلح شــده اســت: »و هنگامــی 
ــت می نشــاند.«

ّ
ک مذل را برهنــه می کنــد و بــدان دشــمن را از پــای درمــی آورد و بــه خــا



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 1( م / 62

 للذبــول / ســاحباٍت فوقهــا األرواح 
ً
عبــارت الغدیــر )55/6(: كان هــذا الــروض قبــل الیــوم رهنــا

 للذیول
ً
قدمــا

کــه بــاالی آن  گــروگان پژمرده گــی بــود. ابرهائــی بــود  ترجمــۀ پیشــیا: ایــن بــاغ پیــش ازایــن روز 
ارواحــی بودنــد. از قدیــم بــرای آخری هــا.1

گــرو زردی و پژمردگــی بــود. پیش تــر بادهــا  گلســتان در  ترجمــۀ حاضــر: پیــش از امــروز، ایــن 
بــر فــرازش دامــن می کشــیدند.

 / كیــف عــاد الیــوم یزهــو 
ْ

عبــارت الغدیــر )55/6(: تعصــف النكبــاُء فهیــا دون أنفــاس البلیــل
یف شــذاه؟

یــد در آن بــاد خنکــی بــر روی جانهــا. چطــور ایــن روز برگشــته و  می وز ترجمــۀ پیشــیا: 
کردنــد.2 بــو  می تابــد در خــوش 

یــد. چگونــه  گلســتان، بــه جــای بــاد مرطــوب، بــاد نکبت بــار می وز ترجمــۀ حاضــر:   در آن 
امــروز ایــن بــاغ بــا بــوی مشــک، نــاز می فروشــد؟

د
ّ
 به تتجل

ً
دا

َ
 و ال َجل

ً
سِمک بعَدهْم / رمقا عبارت الغدیر )503/6(: رحلوا مفا أبَقوا حلج

ترجمــۀ پیشــیا: می رونــد پــس دیگــر بــرای بــدن تــو بعــد از رفتــن آنهــا جائــی نمانــد و نــه 
کنــی. زنده گــی  پوســتیکه 

ترجمۀ حاضر: آنگاه، ســــفر کردنــــد و بــــرای جســــمت هیــــچ تــاب و تــوان شــکیبایی باقــی 
ننهادنــد تــا بــا آن شــکیبایی داشــته باشــی.

ه ال یغَمد هیِة حّدُ عبارت الغدیر )510/6(: عضٌب بغیِر جفوِن هاماِت العدی / یوَم الكر
ترجمــۀ پیشــیا: شمشــیر برنــده ای بــدون غلفیکــه ســرهای دشــمنان را در روز جنــگ 

کنــد نمی شــد. آن غــلف  تیــزی  و  می بریــد 
ــا غــلف ســر دشــمنان در  کــه روز نبــرد، دمــش جــز ب ــّران  ترجمــۀ حاضــر: شمشــیری بــس ب

غــلف نمی شــد.

گهــان  1. در ویراســت ترجمــۀ پیشــین، ایــن بیــت این گونــه اصــلح شــده اســت: »ایــن بــاغ پیــش از ایــن در پژمردگــی بــود. نا
یــدن گرفت.« ابرهایــی بــاران زا در آســمان پدیــدار گشــت و بار

2. در ویراســت ترجمــۀ پیشــین، ایــن بیــت این گونــه اصــلح شــده اســت: »و در آن هنــگام بــاد خنکــی جانهــای زمینیــان 
را نــوازش داد. چطــور اوضــاع دگرگــون شــدو چهــرۀ روزگار زیبــا و خوشــبو آمــد؟«
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ل
َ
 جّف

ً
یِل ُدْها  و شهُب احلن

ً
عبارت الغدیر )13/7(: أمسْت به سُر الرماِح و زرُقها / محرا

کســتری  ــد و رنــگ خا گردی ــام  کبودرنــگ، ســرخ ف گندمگــون و  ترجمــۀ پیشــیا: نیزه هــای 

ــود شــد. ــرد آل گ اســب ها، ســیاه و 

ترجمۀ حاضر: نیزه هــــای گندمگــــون و کبــــود بــــه دســــت او بــه ســرخی نشســتند و اســبان 

گریــزان شــدند. کســتری، ســیاه رنگ و  خا

 الفل و وهاُدها
ُ

لُه كتیبًة مرتاُدها / یطوی له سهل عبارت الغدیر )37/7(: حّیا اإل

کــه_ در برابــر خواســته های آن_ فــراز و نشــیب  گروهــی بــاد  ترجمــۀ پیشــیا: درود خــدا بــر 

بیابــان درهــم نوردیــده می شــود.

کــه دشــت و زمین هــای پســت بــرای پیشــاهنگش  گروهــی  ترجمــۀ حاضــر: درود خداونــد بــر 

در هــم پیچیــده می شــود.

عّدُ من الفتیان
ُ
ها / فهیا و كنت أ

ّ
عبارت الغدیر )382/7(: و لقد شهدُت عكاَظ قبل حمل

گشــودن آن دیــدی و از جوانمــردان  ترجمــۀ پیشــیا: بــه راســتی بــازار عــکاظ را پیــش از 

می آمــدی. بشــمار 

ترجمۀ حاضر: پیـش از مسـتقر شـدن او در عـکاظ، مـن در آن جـا حاضـر بـودم و آن هنـگام 

از جوانـان بـه شـمار می رفتـم.

 / بیوٍم یضیق عى العائب
ً
عبارت الغدیر )547/7(: و مل یعب الشرک مستظهرا

کــه بــر تباه ســازندۀ آن تنــگ  کار بــت پرســتی _ بــا پشــتگرمی بــه روزی  ترجمــۀ پیشــیا: و 

می آیــد_ بــه تباهــی نمی کشــید.

کــه  گویــد، در روزگاری  ترجمۀ حاضر: و نمی توانســت بی پشــتوانۀ او شــرک را عیــب و بــد 

عیــب کننــده ]ی شـرک[ در تنگنـا بـود.

یــد قال: كّنا  عبــارت الغدیــر )146/8(: أخــرج البهیــی یف الســ�ن الكبیــر عــن عبــد الرمحن بن یز

؟  أمیــر املؤمن�ن
ّ

مــع، فلّمــا دخــل مســجد م� فقال: كــم صى مــع عبــد اهلل بــن مســعود بج
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گفــت  ــد  کــه عبــد الرحمــن پســر یزی کبــری آورده اســت  ترجمــۀ پیشــیا: بیهقــی در ســنن 

ــۀ منــی درآمــد پرســید  ــه نمــاز خان ــم و چــون او ب ــا عبــد اهلل پســر مســعود بودی ــا در انجمنــی ب م

گــزارد؟ گرونــدگان چنــد رکعــت نمــاز  فرمانــروای 

کــرده اســـت: »در  ترجمــۀ حاضــر: بیهقـــی از عبدالرحمـــان بـــن یزیـــد بـــا ذکـــر ســـند روایـــت 

گفــت: ›امیرالمؤمنیــن  مزدلفــه همــراه عبــداهلل بــن مســعود بودیــم. چــون بــه مســجد منــا درآمــد، 

گـــزارد؟‹ ... . چنـــد رکعـــت نمـاز 

 عبـــارت الغدیـــر )148/8(: فقـــال ابـــن عّبـــاس: لســـت تقصرهـــا و لكـــن متامهـــا و ســـّنة 

رسول اهلل؟ص؟.

گفــت: تــو آن را شکســته نمی خوانــی و چهــار رکعتــی  ترجمــۀ پیشــیا: پــس پســر عّبــاس 

می خوانــی و شــیوۀ برانگیختــۀ خــدا؟ص؟ چنیــن اســت: ... .

کمــال نمــازت نمی کاهــی؛  ــا دو رکعــت خوانــدن از  گفــت: »ب ترجمــۀ حاضــر: ابــن عّبــاس 

کمــال نمــاز ]در ســفر[ و ســّنت رســول خــدا؟ص؟ اســت.« بلکــه ایــن شکســته خوانــدن، 

 مـــن الشـــّر احلاضـــر، و یســـّد عادیـــة املعـــّرة 
ً
عبـــارت الغدیـــر )471/8(: ... عســـاه یكســـح شـــیئا

املقبلة.

ترجمــۀ پیشــیا:... تــا شــاید چیــزى از بدى هــاى موجــود را از میــان ببــرد و از ســپاه تــا زنــده ى 

بزه کارى هــا جلــو بگیــرد.

کـــه پیـــش می آیـــد،  ترجمــۀ حاضــر: ... شـــاید چیــزی از ایــن شـــّر را بزدایــد و بــر آســـیب و شـــّر 

راه بربنـدد.

یــدون للضعفــاء أن یرزحــوا حتت نیر االضطهاد و یرســفوا یف قیود  عبــارت الغدیــر )479/8(: یر

الفاقــة و الضعة.

کــه بیدادگرانــه چــوب  گاو شــخم زن باشــند  ترجمــۀ پیشــیا: می خواســتند ناتوانــان ماننــد 

گردنشــان نهنــد و ایشــان را بــا نیــزه براننــد و در زنجیرهــای تهیدســتی و بیچارگــی همچــون  بــر 

کشــند. جانورانــی بــه بنــد 
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ــکون و  ــان در سـ ــار ایشـ ــوغ و فشـ ــر یـ یـ ــان ز ــه ضعیفـ کـ ــتند  ــان می خواسـ ترجمــۀ حاضــر: اینـ

کننـــد. گیرنـــد و بـــا پـــاِی در بنـــِد تنگدســـتی و پســـتی حرکـــت  خـــواری قـــرار 

 فإّن یف دون ما أنمت فیه ما یأمر فیه الشیطان و ینی.
ً

عبارت الغدیر )58/9(: مفهل

ترجمــۀ پیشــیا: بنابــر ایــن عاقلنه تــر و آرامتــر حــرف بزنیــد. زیــرا نیــت و باطــن مــن بــا نیــت و 

کار و نظــر مــن بفرمــان شــیطان نیســت. باطــن شــما خیلــی فــرق دارد. 

کارهایـــی ســـبک تر از آن چـــه شـــما در آن  کـــه همانـــا در  کنیـــد؛  ترجمــۀ حاضــر: پـــس درنـــگ 

کــه شـــما در  کاری  کــم اســـت و[ امــر و نهــی می کنــد ]چــه رســـد بــه  هســـتید، شـــیطان در آن ]حا

آن هسـتید[!

ــم 
ّ
ــاس، تعل ــرض الن ــاس، و أف ــاس، و أحســب الن ــه الن ــر )74/9(: ...كان أفق ــارت الغدی عب

الفرائــض مــن عــّى.

ــرد  ــن ف ــان، و مقیدتری ــن انس کردارتری ــو  ــود، و نیک ــه ب ــته ترین فقی ــیا:... برجس ــۀ پیش ترجم

بــه ادای واجبــات و مســتحبات. علــم واجبــات و وظائــف دینــی را از علــی )ع( آموختــه بــود.

ترجمــۀ حاضــر: ...فقیه تریـــن مــردم، داناتریــن مــردم بــه علم حســاب، و عالم تریـــِن مـــردم بـــه 

مسـائل ارث بـود و مسائل ارث را از علـی آموخـت.

عبارت الغدیر )322/9(: فقال: إّن أباک اآلن لیف أمر عظم، فأقسمت علیک مّلا خرجت.

کاری مهــم و عظیــم اســت.  کنــون مشــغول  گفــت: پــدرت ا ترجمــۀ پیشــیا: عثمــان بــه او 

کــه بیــرون بــروی. بنابــر ایــن تــو را قســم می دهــم 

ترجمۀ حاضر: عثمـــان بـــه او گفـــت: »ا کنـــون پـــدرت در وضعـــی سـخت بـــه خاطـر نگرانـی 

کـه تـو بیـرون شـوی ]و نـزد او روی تـا از نگرانـی درآیـد[. بـر تـو بـه سـر می بـرد. سـوگندت می دهـم 

 ضحی الغد
ّ

عبارت الغدیر )478/9(: أمرتكُم أمری مبنعرج اللوی / فلم تستبینوا النصح إال

کــه نصیحــت فقــط  ترجمــۀ پشــیا: شــما را بموقــع دســتور دادم و راه نمــودم ولــی چــه ســود 

گشــت. در آفتــاب نیمــروز واقعیــات پدیــدار خواهــد 
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کنیـــد. اّمـــا جـــز در چاشـــتگاه  کـــه چـــه  گفتـــم  ـــوی « شـــما را 
ّ
ترجمــۀ حاضــر: در »منعـــرج الل

ــد. ــدرزم را درنیافتی ــردای آن روز، انـ فـ

 َبیَنــا ُهــَو یســتقیلها یف حیاتــه إذ عقدهــا آلخــر بعــد وفاتــه، 
ً
عبــارت الغدیــر )40/10(: فیــا عجبــا

شــن مّســها، و یكثــر العثــار  لشــّد مــا تشــّطرا ضرعهیــا، فصّیرهــا یف حــوزة خشــناء یغلــظ كلمهــا، و ین

فهیــا و االعتــذار منــا.

ترجمــۀ پیشــیا: اثــری از اجمــاع امــت یــا اتفــاق مســلمانان در آن نبــود. تعیینــی شــگفت! 

هنــوز زنــده اســت بــا بســتن پیمــان حکومــت بــرای دیگــری پــس از وفاتــش از آن کنــاره می جوید 

کــه ســخن بــه تنــدی می گویــد و  کســی  و حکومــت را بــه چنگالــی خشــن می ســپارد و بــه 

کار حکومــت بســیار می لغــزد و پیاپــی عــذر می خواهــد و از اشــتباهاتش  ناراهــوار اســت و در 

ــد. ــوزش می طلب پ

ــه  کـ ــت  ــردم می خواسـ کــه در زمــان حیــات خــود از مـ ــی  ــگفتا! در حال ترجمــۀ حاضــر: شــ

گاه خلفـــِت  پـــس از مرگــش را بــرای دیگــری منعقــد  کننـــد، نــا بیعـــت شان بـــا وی را فســـخ 

ســاخت. چـــه ســـخت دو پســـتان ماده شــتر خلفـــت را میـــان خــود تقســـیم نمودنــد. پــس ]بــا 

کـــه زخمـــش عمیـــق است و لمسش  کار[ خلفـــت را در جایی خشن و ناهمـــوار قـــرار داد  این 

زبــر و خشــن  و خطــا و لغــزش در آن و پوزش خواهــی از آن بســیار.

ــروی یف لســان الصحابــة،  عبــارت الغدیــر )61/10(: و كانــت الســّنة یف املحاقلــة و املخابــرة ُت

و یف بعــض ألفاظــه شــّدة و وعیــد مثــل قولــه؟ص؟ یف حدیــث جابــر: »مــن مل یــذر املخابــرة فلیــؤذن 

بــرب مــن اهلل و رســوله«

گفتــار پیامبــر؟ص؟ در خصــوص  یــه و  همچنیــن می دانیــم ســنت و رو ترجمــۀ پیشــیا: 

ــوده اســت و در بعضــی از  ــزد خــاص و عــام ب کــه پســر عمــر می کــرده مشــهور و زبان کار حرامــی 

ــه  ک ــاری  ــد اهلل انص ــن عب ــر ب ــث جاب ــد حدی ــت مانن ــه اس ــکار رفت ــد ب ــّدت و تهدی ــث ش احادی

کــه مخابــره را تــرک ننمایــد بایــد آمــادۀ جنــگ بــا خــدا و پیامبــرش باشــد« می فرمایــد: »هــر 
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کرایـــه دادن زمیــن[، ضمـــن  ترجمــۀ حاضــر: ســـّنت در بـــارۀ »ُمحاقلــه« و »ُمخابــره« ]= 

گاه بـــا عبارت هـــای ســـخت و بیم انگیـــز  کـــه  حدیث هایــی از زبـــان صحابــه روایــت می شـــده 

کـــه ُمخابره را رها  همـــراه اســـت؛ همچون این ســـخن رســـول خـــدا؟ص؟ در حدیـــث جابـــر: »هـــر 

کنـــد بــه پیــکاری بـــا خـــدا و رســـولش!«  نکنـــد، پــس یقیــن 

عبــارت الغدیــر )295/10(: أّن عبــد اهلل بــن مســعود لــیّب حــ�ن أفــاض مــن مجــع. فقیــل لــه: 

عــن أّی هــذا؟

گفتند: این چیست؟ ترجمۀ پیشیا: عبد اهلل بن مسعود لبیک گفت. به او 

ترجمۀ حاضر: عبـداهلل بـن مسـعود چـون از مزدلفـه بـه منـا حرکـت نمـود، لّبیـک گفـت. بـه 

او گفتنـد: »ایـن از کـدام مـردم اسـت؟«

 مــع امرأتــه فقتلــه و قتلهــا، 
ً

 مــن أهــل الشــام وجــد رجــل
ً

عبــارت الغدیــر )298/10(: إّن رجــل

یــة احلكــم فیــه، فكتــب إىل أیب مــویس لیســأل لــه عــى بــن أیب طالــب، فقال له  فأشــكل عــى معاو

عــى ریض اهلل عنــه: »هــذا یش ء مــا وقــع بــأریض عزمــت علیــک لتخبــریّن«. فقــال لــه أبــو مــویس: 

یــة كتــب إىل بــه أن أســألک فیــه. فقــال عــى ریض اهلل عنــه »أنــا أبــو احلســن إن مل یــأِت  إّن معاو

بأربعــة شــهداء فلیعــط برّمتــه.«

بــا همســر خویــش می بینــد و هــر دو را  مــردی از اهالــی شــام مــردی را  ترجمــۀ پیشــیا: 

ــه از  ک ــد  ــعری می نویس ــی اش ــو موس ــه اب ــد. ب کار وی در می مان ــه در داوری در  ی ــد. معاو می کش

یــه  علــی بــن ابیطالــب؟ضر؟ دربــارۀ حکــم وی بپرســد. ابــو موســی بــه علــی؟ضر؟ می گویــد: معاو

گــر چهــار شــاهد نگذارنــد  کــه ایــن بــاره از تــو بپرســم. علــی؟ضر؟ می گویــد: ا بــه مــن نوشــته اســت 

گردنــش نهنــد. بایــد طنــاب بــر 

کشــت.  ترجمـۀ حاضـر: مــردی از شــامیان همســرش را بــا مــردی دیگــر یافــت و هــر دو را 

یــه ســخت و مبهــم شــد؛ پس به ابوموســی نوشــت تا در ایــن زمینه  قضــاوت در بــارۀ او بــر معاو

از علــی بــن ابی طالــب ســؤال نمایــد. ]وی چنیـن کـرد.[ علـی؟ضر؟ بـه او گفــت: »ایـن ماجـرا در 

گفـت:  کـه مـرا از حقیقـت آن خبـر دهـی!« ابوموســی  ســرزمین مـن رخ نـداده؛ ســوگندت دهـم 
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یــه بــه مــن نوشــته تــا در بـارۀ آن از تـو بپرسـم«. علـی؟ضر؟ گفــت: »منـم ابوالحسـن! ]حکـم  »معاو

گــر آن مــرد چهــار شــاهد نیــاوَرد، بایــد او را بـرای قصـاص بــه بنـد کشـند.« چنیــن اســت کــه[ ا

عبــارت الغدیــر )18/11(: كان إذا شــّبت لــه نــارُه / یرفعهــا بالنســب املاثــِل؛ كیمــا یراهــا بائــٌس 

 / أو وفــد قــوٍم لیــس باآلهــل
ٌ

مرمــل

گاه آتــش مهمانــی در آن برافروختــه می شــد  کــه هــر  ترجمــۀ پیشــیا: ایــن خانــه ای بــود 

کــه بی کــس و  مهمانــان بــا تبــار بــزرگ بــدان مشــّرف می شــدند تــا چــه رســد بــه بیچــارگان 

یادرســند. بی فر

کـــه هـــرگاه در خانـــه اش آتـــش روشـن می شـد شـــعله های آن را بـا  ترجمۀ حاضر: چنـــان بـــود 

کـه ]مهمـان اسـت  نَسـب برتـرش بـاال می ُبــرد، تـا آن آتـش را بینوایـی نیازمنـد یـا فرسـتادۀ قومـی 

گـرد آیـد.[ و[ خانـواده ای نـدارد، ببینـد ]و بـرای خـوردن طعـام 

عبارت الغدیر )23/11(: و إّنا و من قد مات مّنا لكالذی / یروح فیمی یف املبیت لیقتدی

کــه از میــان مــا رفتــه اســت بــه مثابــه همــان زنــده ای هســتیم  کســی  ترجمــۀ پیشــیا: مــا و آن 

کــه پیوســته روز و شــب را ســپری می کنــد و مــردم از او پیــروی می کننــد.

کـــه بـــه شـــامگاه  کســـی هســـتیم  کـــه مرده انـــد، همچـــون  ترجمۀ حاضر: و مـــا و آنانـــی از مـــا 

ــدد. گذشــتگان پیون ــه  ــا ب ــه روز مــی آورد ت ــب را در جــای خــواب خــود ب ــد و شـ می رسـ

عبارت الغدیر )487/11(: لوال الوصیُة فالشیخاِن أربعٌة/ یوَم السقیفِة بل عثماُن إثنان

ترجمــۀ پیشــیا: هــرگاه وصیــت پیغمبــر نبــود، در روز ســقیفه ابــو بکــر و عمــر، ماننــد چهــار 
نفــر حســاب می شــدند، بلکــه عثمــان دو نفــر محســوب می شــد.1

گــــر وصّیــت پیامبــــر بــــه صبــــر نبــــود، در روز ســــقیفه، آن دو شــــیخ چهــــار  ترجمــۀ حاضــر: ا

پــــاره بــــود! پــــاره بودنــــد؛ بلکــه عثمــان نیــز ]در روزگاری پــس از آن دو[ دو

کــه در آن، شــهادت و  1. مترجــِم ایــن جلــد در پانوشــتی در انتهــای همیــن بیــت آورده اســت: »اشــاره بــه حکــم شــهادت، 
گواهــی دو زن بــه حســاب می آیــد.« گواهــی یــک مــرد، معــادل شــهادت، و 
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عبــارت الغدیــر )519/11(: بــاهلل یــا ورُق إن شــدوت عــى / ســفوح ســلٍع فدوهنــا الســجف؛ و 

إن رأیــت الســحاب هامیــًة / فقــل مــرام املولــع النجــف

کــه  کــه بــر روی تــو، هــرگاه آوای دل خــود را رقــم زنــم بخــدا  کاغــذی  ترجمــۀ پیشــیا: ای پــاره 

کــه ابرهــا  کــه پــرده ای بــر آن افکنده انــد. هــرگاه دیدیــد  اشــک خواهــم فشــاند، بــر آن افتــاده ای 

ک نجــف آرمیــده اســت. کــه در خــا کســی را دارنــد،  یــارت  اشــگریزانند، بگوئیــد هــوای ز

کــه میــان مــن و آن  کــوه »َســلع«  گــر بــر دامنه هــای  کبوتــر! ا  ترجمــۀ حاضــر: خــدای را ای 

گــر ابرهــا را در حــال بــارش دیــدی، پــس بگــو مقصــد مشــتاق و  پــرده ای اســت، آواز خوانــی، و ا

ــدار[، نجــف اســت. آزمنــد ]دی

فرایند ترجمۀ حاضر

در ســـال 1381 ش. تنـــی چنـــد از خّیریـــن اهـــل وال و شـــیفتگان مـــوال، آقایـــان مســـتطاب 

کتابـــی درزمینـــۀ دفـــاع از  گرجـــی و اخـــوان ســـلیمانی قصـــد می کننـــد تـــا  مهنـــدس حســـن 

گاه بودنـــد،  کـــه از نارســـایی ترجمـــۀ الغدیـــر آ حریـــم والیـــت و امامـــت نشـــر دهنـــد و از آن جـــا 

ــد،  ــتباه کاری ها باشـ ــه اشـ ــی از آن  همـ ــه خالـ کـ ــاب  کتـ ــاره از آن  ــه ای دوبـ ــتگی ترجمـ ــر بایسـ بـ

اتفـــاق می کننـــد و نیـــز از جنـــاب حجت االســـلم ســـّید جعفـــر نبـــوی می خواهنـــد تـــا در ایـــن 

کمک کارشـــان باشـــد. راه 

و  حجت االســلم  جنــاب  توانــا،  ادیــب  و  ارجمنــد  فاضــل  از  ســال  همــان  در  ازایــن رو 

المســلمین ســّید ابوالقاســم حســینی ژرفــا _ دامــت توفیقاتــه _ می خواهنــد تــا ترجمــۀ الغدیــر را بــر 

گیرنــد. همچنیــن در ســال 1382 ش. از دانشــمند ژرف نگــر و محقــق باریک اندیــش،  عهــده 

ــا ایــن  یــد عــّزه _ تقاضــا می شــود ت جنــاب حجت االســلم و المســلمین ســّید مهــدی نبــوی _ ز

کننــد. ترجمــه را بازبینــی 

ــدات الغدیــر در ســال 1381 ش. آغــاز شــد و پــس از پایــان 
ّ
بــر ایــن اســاس ترجمــۀ مجل
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ــرای بازبینــی و تصحیــح در اختیــار اســتاد نبــوی  ــا، متــن ب ترجمــۀ هــر جلــد توســط آقــای ژرف

گرفــت و  قــرار می گرفــت. در ایــن بازبینــی، ترجمــۀ متن هــا و شــعرها بــه دّقــت موردبررســی قــرار 

ــد یکــم و دوم از اســاس 
ّ
اصلحــات فراوانــی صــورت پذیرفــت. البتــه ترجمــۀ همــۀ اشــعار مجل

کــه از ایــن جهــت ســهم ایشــان را در فــرآوری ایــن اثــر  گرفتــه اســت  بــه قلــم اســتاد نبــوی صــورت 

ــد. گرانســگ بســی بیشــتر می نمای

کـــه در آغـــاز بـــا هّمـــت و ســـرعت بـــه پیـــش می رفـــت،  کتـــاب شـــریف الغدیـــر  فراینـــد ترجمـــۀ 

کـــه در ســـال 1390 ش.  یـــارو شـــد تـــا آن  کنـــدی رو  بـــه دلیـــل بـــروز پـــاره ای مشـــکلت، بـــا 

ــینی میلنـــی ــّید علـــی حسـ ــه ریاســـت آیـــت اهلل سـ ــاد فرهنگـــی امامـــت، بـ ــه بنیـ کار بـ ــۀ   ادامـ

کـــه رســـالت خویـــش را احیـــای فرهنـــگ و اندیشـــۀ والیـــت و امامـــت می دانـــد،   _ دام ظّلـــه _ 

گردیـــد و ســـرانجام ایـــن اثـــر فاخـــر بـــه توفیـــق االهـــی و عنایـــت امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ بـــه  گـــذار  وا

فرجـــام رســـید.

ویژگی های ترجمۀ حاضر

یــاد  را  برخی شــان  کــه  دارد  برتری هایــی  پیشــین  ترجمــۀ  بــا  قیــاس  در  کنونــی  ترجمــۀ 

: می کنیــم

1_ برخورداری از وحدت قلم

ــا  ــه قلــم شــیوای حجت االســلم ســّید ابوالقاســم حســینی ژرف ــر ب ــدات الغدی
ّ
تمامــی مجل

کــه  کهنــه  کــه در عیــن روانــی، بلیــغ و رســا اســت؛ نه چنــدان  ترجمــه شــده اســت؛ قلمــی 

کتابــی چــون الغدیــر و نثرهــا و شــعرهای دیرینــۀ  کــه بــا  خوانشــش دشــوار باشــد و نه چنــدان تــازه 

ــه. آن بیگان

دات
ّ

2_ بازبینی ترجمۀ تمامی مجل

کـــه توّســـط  یکـــی از برتری هـــای مهـــم ایـــن ترجمـــه، بازنگـــری همـــۀ اجـــزای آن اســـت؛ 
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گرفـــت؛  ادیـــب ژرف نگـــر و محقـــق توانـــا، جنـــاب حجت االســـلم ســـّید مهـــدی نبـــوی صـــورت 

کامـــل بـــر  ط 
ّ
کم نظیـــر اســـت. جنـــاب اســـتاد بـــا تســـل کـــه به یقیـــن در ادب عربـــی  دانشـــمندی 

ـــا دّقتـــی مثال زدنـــی، یـــک یـــک واژگان و فرازهـــا را بازدیده انـــد  کهـــن عربـــی و ب متـــون نثـــر و نظـــم 
و در ایـــن بازبینـــی، مـــوارد فراوانـــی از لغزش هـــای موجـــود در نثـــر و نظـــم، تصحیـــح شـــد.1

کــه ترجمــۀ اشــعار شــاعرانی چــون حّســان بــن  گاه انــد  عالمــان بــه نثــر و نظــم دیریــن عربــی آ

َکشــاِجم،  ُکَمیــت، ســّید ِحمَیــری، عبــدی کوفــی، دعبــل ُخزاعــی، ابوفــراس َحْمدانــی،  ثابــت، 

ابومحّمــد عونــی، ســّید مرتضــی، ســّید رضــی، مهیــار دیلمــی و دیگرانــی چــون ایشــان، و نیــز 

ــف  ــة تألی ــة و النهای ــری، البدای ــف طب ــوک تألی ــم و المل ــخ األم ی ــون تار ــه ای چ کهن ــون  ــردان مت بازگ

کثیــر، إرشــاد الســاری تألیــف َقســطلنی، اإلســتیعاب تألیــف ابــن عبــد الَبــّر، األغانــی تألیــف  ابــن 

ابوالفــرج اصفهانــی، اإلمامــة و السیاســة تألیــف ابــن ُقَتیبــۀ دینــوری و دیگرهایــی چــون این هــا بــه 

پارســی، تــا چــه انــدازه دشــوار و طاقت فرســا اســت.

کــه بدانیــم از برخــی شــاعران یادشــده در  ایــن دشــواری آنــگاه چنــد چنــدان می شــود 

مــه امینــی؟حر؟ هــم در برخــی مــوارد بــه مصلحتــی 
ّ

الغدیــر، دیوانــی مطبــوع در دســت نیســت و عل

کــه بــر مــا پوشــیده اســت، بــه منبــع مــورد اســتفادۀ خویــش اشــاره ای نکــرده اســت.  

کــه  بــود،  نامفهــوم  و  مبهــم  عبارتــی  کــه  مــی داد  روی  فــراوان  کار  طــّی  در  همچنیــن 

ــف، و یــا اشــتباه چاپــی؛ 
ّ
خاســتگاهش یــا ابهــام در اصــل مصــدر بــود، یــا ســهو قلــم جنــاب مؤل

کــردن آن بــا متــن اصلــی، چــه میــزان در اســتحکام و اتقــان  کــه بررســی و تصحیــح ترجمــۀ یــک اثــر و برابــر  1. پیــدا اســت 
کــه ترجمــۀ حاضــر از ایــن ویژگــی، آن هــم بــا نــگاه ریزبیــن دانشــمندی چــون  آن تأثیرگــذار اســت و خــدای را ســپاس 
کتاب هــای فاخــر و  کــردن ترجمــه بــا متــن در  حجت االســلم ســّید مهــدی نبــوی، فــراوان ســود بــرده اســت. برابــر 
ــه  گون ــن  ــه در ای ک ــد  ــر رخ می ده کمت ــت و  ــابقه اس کم س ــن  ــد، به یقی ــع نباش ــیوه ای بدی ــر ش گ ــر، ا ــون الغدی ــترگی چ س
کتاب هــای نشــر  کــه ســال ها  کتاب هــای پرحجــم ترجمــه ای بــا متــن برابــر شــده و اصــلح شــود. ایــن خــود آفتــی اســت 
کــه بســیار به ســختی می تــوان از میــان انبــوِه ترجمه هــا، برگردانــی  گریبان گیــر اســت؛ تــا جایــی  یافتــه در ایــن حــوزه را 
کــه  کتاب هایــی پــرارج  کــه ایــن شــیوۀ پســندیده و بایســته دســت کم در ترجمــۀ  ــم  کیــزه و نیکــو یافــت! آرزو می بری پا

ینــت و افتخــار مذهب انــد، جــاری شــود. مایــۀ ز
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ایــن پوشــیدگی ها در مــواردی بــا رجــوع بــه چاپ هــای پیشــین الغدیــر، یعنــی چــاپ نجــف 

ــوی  ــتاد نب ــاب اس ــد. جن ــن نمی ش ــوارد چنی ــیاری م ــی در بس ــد؛ ول ــرف می ش ــلمّیه، برط و اس

بی آنکــه از کنــار ایــن پوشــیدگی ها بــا آســودگی و به شــتاب گذر کننــد، برای آشکارســازی ابهام 

یــک واژه یــا یــک فــراز یــا یــک مصــرع و یــا یــک بیــت، گاهــی ســاعت ها زمــان صــرف می کردنــد و 

کتابــی دیگــر دســت می یافتنــد  گــر بــه ضبــط دیگــری از آن در  پــس از جســت وجوی در منابــع، ا

گــر هــم  کــه ازآنچــه در متــن الغدیــر آمــده، بــه صــواب نزدیک تــر باشــد، همــان را برمی گزیدنــد و ا

کــرد،  کــه می شــد اختیــار  کنــدوکاو بســیار چیــزی نمی یافتنــد، نزدیک تریــن معنایــی  پــس از 

برمی گزیدنــد و در پانوشــت، بــه اختــلف متــن الغدیــر و نســخۀ یافــت شــده یــا واژه و فــراز اختیــار 
ــا نشــانۀ )ن.( آمده انــد.1 شــده، اشــاره می کردنــد. ایــن پانوشــت ها در سراســر جلدهــا ب

3_ سازگاری حداکثری ترجمه با متن

کـــه امـــکان دارد، بـــه متـــن  در ترجمـــۀ پیـــش  رو ســـعی شـــده ترجمـــۀ متـــون و اشـــعار، تـــا آن جـــا 

کـــه می تـــوان  اصلـــی نزدیـــک باشـــد و از ترجمـــه ای محتوایـــی و مضمونـــی، اعـــراض شـــود؛ چنـــان 

ـــا  ـــا آن ج ـــده ت ـــش ش کوش ـــی  ـــم دارد؛ یعن ـــا ه ـــورت ب ـــی و ص ـــال معن ـــش  رو، جم ـــۀ پی ـــت ترجم گف

 کـــه می تـــوان بـــه عیـــن عبـــارت عربـــی وفـــادار بـــود و بـــا وجـــود ایـــن، قلـــم روان فارســـی را نیـــز در 

نظر داشت.

دات الغدیر
ّ

4_ بازخوانی چندبارۀ مجل

پــس از پایــان یافتــن ترجمــه و بازبینــی، هــر جلــد مــورد بازخوانــی قــرار می گرفــت و نظــر 

ــاد  ــگران بنی ــط پژوهش ــار توس ــه ب ــت کم س ــد دس ــر جل ــۀ آن، ه ــز ترجم ــاب و نی کت ــت  ــه اهمّی ب

کــرد ایــن ترجمــه خالــی از  گرچــه نمی تــوان اّدعــا  فرهنگــی امامــت بازخوانــی شــده اســت. ا

کــه ایشــان در بســیاری جای هــا  ــف دانســت؛ چرا
ّ
کاســتی ها را نبایــد متوجــه مرحــوم مؤل کــه ایــن  گذاشــت  1. از یــاد نبایــد 

گــردن  تنهــا ناقــل فــراز یــا بیتــی از مصدرنــد، بــی آن کــه تعهــدی در آشکارســازی و روشــن نمایی همــه فرازهــا و واژه هــا بــر 
داشــته باشــند.
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گذاشــتن  گفــت بنیــاد فرهنگــی امامــت بــرای در اختیــار  اشــتباه کاری ها اســت، ولــی می تــوان 

کوشــیده اســت. کــه امــکان داشــته،  ــا آن جــا  کمتریــن اشــتباه، ت ــا  ترجمــه ای ب

سپاس و شکرگزاری

ــه در  ک ــان  ــی آن ــغ تمام ی ــای بی در ــد از تلش ه ــود الزم می دان ــر خ ــت ب ــی امام ــاد فرهنگ بنی

کنــد. کوشــیده اند، سپاســگزاری  فراهــم آمــدن ایــن ترجمــه 

گرامــی، جنــاب حجت االســلم و المســلمین ســّید  از مترجــم  از همــه  بیــش و پیــش 

ابوالقاســم حســینی ژرفــا و مصحــح محتــرم جنــاب حجت االســلم و المســلمین ســّید مهدی 

نبــوی بایــد یــاد نمــود و رنــج فراوانشــان در ترجمــۀ کتاب ســترگ الغدیر را ســتود و ســپاس گفت. 

ــر  ــه، از ایــن اث گرانمای قلــم شــیوا و اســتوار مترجــم فاضــل و ریزبینــی و نکته شناســی مصّحــح 

گذاشــت إن شــاء اهلل. یــخ ادب و دین پژوهــی برجــای خواهــد  ــادگار مانــدگار در تار یــک ی

نیز از دو فاضل ارجمند: جنابان حجت االسـلم محّمد قّدوسـی و آقای طاهر عزیزوکیلی 

کمـک کار اسـتاد سـّید مهـدی نبـوی در بازنگـری  کـه بـا صـرف وقتـی فـراوان و چندیـن سـاله، 

کـرده و زحمات شـان را ارج می نهیـم. جنـاب آقـای عزیزوکیلـی  ـدات الغدیـر بوده انـد، یـاد 
ّ
مجل

افـزون بـر آن، در تحریـر ایـن مقدمـه تـلش فـراوان کردند و مطالب محتوایی آن سراسـر به خامۀ 

ایشـان است.

ـــدات الغدیـــر و 
ّ
کـــه در تایـــپ، صفحه آرایـــی و بازخوانـــی مجل گرامیانـــی  نیـــز تلش هـــای 

همچنیـــن فراهـــم آوردن نمایه هـــا نقـــش داشـــته اند، درخـــور تقدیـــر اســـت.

کوشــش حجت االســلم ســّید محّمــد صفــوی نیــز در ویرایــش اشــعار جلدهــای یکــم و 

کردنــی اســت. دوم، یــاد 

و در پایـان بایـد از مدیریـت و سامان بخشـی جنـاب حجت االسـلم محّمدفریـد انصـاری، 
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آقـای سـّید محّمدمهـدی  از پیگیری هـای جنـاب  نیـز  و  بنیـاد فرهنگـی امامـت،  قائـم مقـام 

گـر آن سامان بخشـی و ایـن پیگیـری  اخـّوت، مدیـر انتشـارات بنیـاد، فـراوان قدردانـی نمـود کـه ا

نبـود، ترجمـۀ حاضـر بـه زیـور طبـع نمی آراسـت.

امید که تمامی این تلش ها و کوشش ها در درگاه خدای متعال و آستان امیرالمؤمنین؟ع؟ 

ف علمه؟حر؟ را قرین گردد.
ّ
مقبول افتد و رضامندی مؤل

محّمدتقی تبحانی

مدیر عامل انیای فرهنگی امامس



سخن مترجم

بسم اهّلل الرحمن الرحیم

و  بــر سرنوشــت  از غدیــر  بیــش  فــرازی  اســالم، هیــچ  نشــیب  و  فــراز  پــر  یــخ  تار در درازنــای 

کــه بــه دیــده انصــاف، در ایــن  سرگذشــت دعــوت اســالمی و امــت اســالم اثــر ننهــاده اســت. آن گاه 

کــه همــه خطــوط و خطــوات ایــن راه خطیــر، از  یــخ اســالم نظــر شــود، درمی یابیــم  فــراز حســاس تار

کاوی و تحلیــل  گرفتــه اســت. بدیــن روی،  پرداختــن بــه غدیــر و ژرفــای آن و وا همیــن فــراز نشــأت 

علمــی و غیرمتعصبانــه آن، گامــی اســت کــه نــه تنهــا بــرای بررســی عمیق رســالت اســالمی بایســته 

اســت، بلکــه در تحلیــل همــه رویدادهــای بــزرگ و هنگامه هــای ســترگ ایــن امــت ضــرورت دارد؛ 

کاوی هــا در رســالت  گفــت بــدون پرداختــن بــه غدیــر، دیگــر بررســی ها و وا کــه می تــوان  تــا آن جــا 

کاری ابتــر اســت.  اســالمی، 

کــردن چنیــن گفتگویــی تــا چــه انــدازه  بــا ایــن حــال، برخــی می پرســند: آیــا در ایــن روزگار، زنــده 

ــان می رســاند؟ بدیــن مناســبت، در همیــن مقدمــه  ی ــا ز ــه منافــع مشــترک امــت اســالمی ســود ی ب

کــه ایــن اّمــت بــزرگ را بامــدادی فرارســد  کــه مــرا آرزویــی بــوده دیرینــه  زبــان بــه اعتــراف می گشــایم 

ــا خیالــش،  ــم شــده و ب کــه آرمان ــا ایــن آرزو زیســته ام: آرزویــی  روشــن از آفتــاب وحــدت. عمــری ب

گرفتــه اســت. مــرا ایــن آرمــان و آرزو، میــراث امیــد و  خواب هایــم؛ و بــا امیــدش، بیداری هایــم رنــگ 

کوشــیده اند تــا رنــگ تعّصــب را از چهــرۀ دلربــای دیــن  کــه روزگاران دراز  پویــۀ انســان هایی اســت 

بزداینــد و چشــم اهــل توحیــد را بــه بهارســتان دلگشــای وحــدت بگشــایند.

گردنه هــای  کــه بــا خام خیالــی و خوش دلــی، ایــن راه ســخت در همــان  اّمــا بایــد انصــاف داد 

گاهــی می تــوان ایــن راه را پشــت ســر نهــاد:  یــج آ نخســت، مدفــِن آرزوهــا می شــود. تنهــا بــا ترو

کــس بــذر  گاهــی از حقیقت هــای پنهــاِن پشــت شــعارها! هــر  گاهــی از اندیشــه ها و ریشــه ها؛ آ آ

کــه راه را چنیــن پیمودنــد،  گام زده اســت. بیدارگرانــی  کَنــد، در هــوای وحــدت  گاهــی را بپرا ایــن آ
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کوبیدنــد و نــه آنــان  کــه بــر طبــل بدآهنــگ تعّصــب  پاســداران حقیقــی »ثقلیــن« هســتند؛ نــه آنــان 
گشــاد دمیدنــد. کــه در ُســرنای وحــدت از ســِر 

مــه 
ّ

گاهی آفریــِن وحدت گســتر، حضــرت عال بی هیــچ تردیــد، از پیشــاهنگاِن ایــن حرکــت آ
گاهی ژرف، مایه داشــت؛  عبدالحســین امینــی نجفــی )1281_ 1349ش.( اســت. امینــی از ایــن آ
گاهــی  آن را بــه اخــالص پیونــد زد؛ ایــن دو را در ســاغِر حق پژوهــی ریخــت؛ و زالِل برآمــده از غدیــِر آ
کــه در درازای روزگاراِن تشــنگی و در تنــِگ تاریــک  کــرد  و اخــالص و تحقیــق را ســاغر جان هایــی 
کینــه و تفرقــه، راه هــای دور را پیمــوده و بارهــا هــزار در هــزار ســر داده و افکنــده بودنــد تــا بــه آب 

کــه جــز ســراب نبــود و نــه از آب، نشــان و نــه از آفتــاب، رنگــی داشــت! رســند؛ آبــی 
یــخ و اندیشــۀ غدیــر،  تــالش پایمردانــه و جاودانــۀ ایــن مجاهــد بزرگــوار بــرای ثبــت فرهنــگ و تار
کــه نقــش آن از دفتــر اندیشــه و فرهنــگ بشــری هرگــز زدوده  کارهــای ســترگی اســت  از جملــه 
کار عظیــم نهــاد و بــرای فراهــم ســاختن  نخواهــد شــد� او چنــد دهــه از عمــر خویــش را بــر ســِر ایــن 
گرفــت و در ایــن راه، رنجــی عظیــم را تحّمــل  گرانســنگ، جهــادی ســترگ را پــی  ایــن دانشــنامۀ 
گذرانــد و از آن هــا  کتــاب را بــرای فراهــم آوردن الغدیــر، واژه بــه واژه از نظــر  ــد 

ّ
کــرد. وی هــزاران مجل

ــه هّمــت و حّمّیــت  کار چــه مای کــه ایــن  یادداشــت برگرفــت. پژوهشــگران و دانشــوران می داننــد 
می طلبــد!

از 6000 صفحــه،  بیــش  و  ــد 
ّ
کــه در 11 مجل اســت  انســان  و  اســالم  الغدیــر دانشــنامۀ  آری؛ 

گواهــی فراخوانــده تــا بــه شــهادت اصحــاب و تابعیــن و دانشــوران  یــخ اســالم را بــه  14 ســده تار
و روایتگــران و محّدثــان و مفّســران و شــاعران و ادیبــان و... والیــت عتــرت و اســتمرار راســتین 
رســالت را روایــت نمایــد؛ اّمــا نــه در تنگنــای تعّصــب و جمــود، بــل در تکاپویــی سراســر علمــی و 
گســترۀ پژوهشــی ژرف و نــاب اســت تــا در  منصفانــه. الغدیــر آینــۀ تمام نمــای دانــش و فرهنــگ در 
گزارش هــا  کتــاب و ســّنت و ادب و فرهنــگ اســالمی، اصیل تریــن  رهگــذار ســیر تاریخــی غدیــر در 
کاوشــی محّققانــه و در ســامانه ای  یابــد و بــا تحلیــل و  را از اســتوارترین منابــع مذاهــب اســالمی در

گــوارا، فــراروی ایــن نســل بگــذارد. ــا قلمــی نــاب و روان و  بســامان، ب
امینــی بــا ادب واال، قلــم شــیوا، متانــت یکتــا، دانــش بلندبــاال، حوصلــۀ علمــی سپهرآســا، 
ــا هرچــه شایســتۀ »مرزبانــی از  کران ناپیــدا، امانتــداری بی همتــا، و ب تکاپــوی فزون ژرفــا، نســتوهی 
ــۀ  ین ــس در نگار ک ــچ  ــتان. هی ــی زد نگارس ــتان؛ و نقش کارس ــرد  ک کاری  ــت،  ــد« اس ــۀ توحی حماس
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ــر  کــس ب ــودۀ تهمــت نیافــت؛ هیــچ  ــر را آل کــس آبگینــۀ الغدی ــد؛ هیــچ  ــِر او، رنــگ نیرنــگ ندی غدی

کــه از خــاوران  گونــه بــود  کینــه نُجســت. و ایــن شــد رمــز مانــدگاری الغدیــر! ایــن  آیینــۀ الغدیــر غبــار 

ــن  ــه ای ــد ب ــل توحی ــای اه ــا و زبان ه ــد و دل ه ــراز آم ــه ف ــر ب ــِر غدی ــای ِمه ــی، رایت ه گیت ــران  و باخت

کــه بســیاری از دانشــوران بــزرگ و حتــی سیاســت مردان  حقیقــت تابنــده اهتــزاز یافــت. ایــن 

کار عظیــم، روی اقبــال نهادنــد و آن را  گونه گــون اســالمی و دیگــر ادیــان، بدیــن  جهــان، از مذاهــب 

گــر الغدیــر در تنگنــای تعّصــب  کســارانه ســتودند،1 نشــان از همیــن کران گســتری و واالیــی دارد. ا خا

رقــم می خــوْرد، هرگــز از چنیــن اقبــال فراگســتری بهره منــد نمی گشــت.

کــوزه به دســتان در حســرِت  کــه ایــن بــار هــم خانگیــان در پــرده ماندنــد و  اّمــا افســوس و انــدوه 

گوهریــن نیــز زیــر غبــار  گنجینه هــای فرهنــگ و ادب مــا، ایــن دفینــۀ  آب! هماننــد بســیاری از 

غفلــت پنهــان مانــد و آن ســوی آب هــا، بســی بســیارتر شــناخته شــد تــا در میــان خودمــان! شــاید 

ــان امینــی شناســانده  ــه همزبان ــر ســزاوارانه ب ــه الغدی ک روشــن ترین دلیــل ایــن مهجــوری آن باشــد 

ک و پریشــان و  نشــد. البّتــه ایــن اثــر یــک بــار، بــا چنــد و چندیــن قلــم، بــه پارســی درآمــد، اّمــا شــتابنا

کــه آن را آیینــۀ الغدیــر نتــوان شــمرد. مغشــوش؛ چنــدان 

ــه تقریــب، دو دهــه پیــش از ایــن، در جمعــی از دلســوزان فرهنــگ اســالم و تشــیع، جنــاب  ب

مــه محّمدرضــا حکیمــی بــه بنیان گــذاران شــکل گیری ایــن ترجمــه، از جملــه ســرور ارجمنــدم 
ّ

عال

کاســتی های ترجمــه پیشــین الغدیــر اشــاراتی فرمــوده، بــر  گرجــی، دربــاب  جنــاب مهنــدس حســن 

گرانســنگ، پــای فشــرده بــود. ایــن  ضــرورت اقــدام بــه ترجمــه ای تــازه بــا هــدف احیــای ایــن میــراث 

کیــد مقدمــه ای شــد بــر تالش هــای پیگیــر و درازدامــن جنــاب گرجــی و همراهــان و یــاران صدیــق  تأ

گشــت و بدیــن ســان، همــای اقبــال  کــه پیشــنهاد ایــن اقــدام بــه بنــده فقیــر ارائــه  گاه  ایشــان، تــا آن 

کــه چــون فــال ایــن اقبــال از آســتان  بــر دوش ایــن بنــدۀ آرزومنــد آرمان پیشــه نشســت. و ُطرفــه آن 

کــه ایــن شکســته قلم چهــل ســال داشــت، چنیــن آمــد: قدســی لســان الغیــب زده شــد، در حالــی 
کار بــه دولـــت حـــواله بـــوددیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود تعـــبیر رفـــت و 
کشـــیدیم و عـاقبـــت ــودچل سال رنج و غّصه  ــاله بـ ــراب  دوسـ ــت شـ ــه دسـ ــا ب ــیر مـ تدبـ

کــه  کریــم خداونــد نیــز بــه ادای حــّق نعمتــی  کتــاب  کــه در راه جســتن از  و ُطرفه تــر آن 

د دوازدهم همین مجموعه خواهید دید.
ّ
1. نمونه هایی از این ستایش نامه ها را در مجل
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ــده  ــا وی دارم، فراخوان ــر ایــن نعمــت ب ــه ب ک ــرا در خامــه نهــاده و عهــدی  ــروردگاْر م حضــرت پ
شــدم:

ا ...< طع�ن
أ
ا و � م سمع�ن ل�ت  �ت �ن ه �إ کم �ب �ت ی و��ث �ن

ّ
ه �ل ا�ت �ث کم و م�ی  �لّله عل�ی عمهت کرو� �ن >و ��ن

گفتیــد:  کــه  گاه  کــرد، آن  کــه بــا شــما اســتوار  یــد نعمــت خــدا را بــر خویــش و پیمانــش را  و یــاد آور

ــم ... . )مائــده/6( شــنیدیم و فرمــان بردی

کاِر  کــه دســت بــه  تکاپــوی مــن در ترجمــه ایــن اثــر، بــه دوازده ســال انجامیــد. در ســالیانی 

ترجمــۀ ایــن میــراث بــزرگ فرهنــگ اســالم و ایــران بــودم، بارهــا از خویــش پرســیدم: »آیــا نیــاز ایــن 

کفــی بــر آب  کــه چــون  گفتــم: »نیــاز آن نیســت  نســل همیــن اســت؟« و بارهــا بــه خــود پاســخ 

کــه چشمه ســاری اســت زالل؛ و آن گاه، بــه باغســتان هایی  گــردد؛ بایــد ســِر ایــن آب را دیــد  نمایــان 

کــه در دوردســِت ایــن دشــت، تشــنه اند.« و مــن بــه آن دوردســت نگریســتم. نگریســت 

ک  کیــزه و امیــن از اثر پا در ایــن راه ُپرفــراز، از دشــواری های بســیار گذشــتم تــا شــاید ترجمــه ای پا

کار برایــم بســیار مهم تــر از رعنایــی و دلربایــی اش  گویایــی و رســایی ایــن  امینــی بــه دســت دهــم. 

گــذار  ــه شــگردهای ادبــی خواص پســند روی نیــاوردم. در  ــدرت و ضــرورت، ب ــه ن ــود. پــس جــز ب ب

ــن  ــان و ذه ــا زب ــد ب ــه می خواهن ک ــتم  ــود فراداش ــش روی خ ــلی را پی ــواره نس ــال، هم ــن دوازده س ای

ــر از ایــن، خواســتم فقــط آیینــۀ الغدیــر باشــم و همــۀ تــوش و  گیرنــد. فرات ــر بهــره  امروزیــن، از ایــن اث

گیــرم. بــه بــاور مــن، مترجــم  کار  تــوان و تجربــۀ قلــم و ادب خویــش را در آییــِن ایــن آیینه ســانی بــه 

کــه حــّق امانــت را بــه نیکــی بگــزارد و بــه بهانــۀ ترجمــۀ مفهومــی و آزاد  کســی اســت  راســت کردار 

کاری  ــه  گــزاردن حــّق یکایــک واژگان و مفاهیــم متــن مبــدأ ـ کــه البّت و تعابیــری از ایــن دســت، از 

ــن  ــدوِق مت ــط راوی ص ــه فق ک ــرد  ک ــاب  ــرا مج ــزه م ــر دو انگی ــن ه ــد. ای ــن نزن ــا ـ ت ــت طاقت فرس اس

گریــز! هرجــا چنیــن نکــرده  الغدیــر باشــم، فــارغ از هــر هنرنمایــی و صنعت پــردازی و تصــّرف و 

کــه از آثارشــان در ایــن دائــرة المعــارف یــاد شــده،  باشــم، از محضــر امینــِی بــزرگ و دانشــورانی 

کســارانه پــوزش می خواهــم. خا

دهــای 
ّ
ــد پایــان نیافتــه و یادداشــت های مجل

ّ
کــه الغدیــر بــه همیــن یــازده مجل کــرد  اشــاره بایــد 

کوشــش حضــرت امینــی ســامان  دیگــر دربردارنــدۀ ادامــۀ شــاعران غدیــر بــه ترتیــب تاریخــی، بــه 

کــه آن بــزرگ بــه تکمیــل ایــن اثــر جــاودان مجــال نیافــت. در ســالیان اخیــر،  یغــا  یافتــه بــود. اّمــا در



17 سخن مترجم

ــد دیگــر را بــر پایــۀ یادداشــت های ایشــان 
ّ
گماشــتند و چهــار مجل پژوهشــگران مرکــز الغدیــر هّمــت 

ــد بــه قلــم خــود 
ّ
کــه ایــن چهــار مجل کردنــد. از آن جــا  فراهــم آورده، بــه نــام »تکملــۀ الغدیــر« عرضــه 

ــف ســامان نیافتــه، روا ندیــدم کــه آن را  بــه عنــوان میــراث تاریخــی الغدیــر بــه ایــن ترجمــه الحاق 
ّ
مؤل

گرچــه آن نیــز بــه جــای خــود درخــور توّجــه و اســتفاضه اســت. نمایــم؛ 

و اّما نکاتی دربارۀ ساختار کار:
مــه، بــه دســت مبــارک خــود وی، ویراســتی دوبــاره 

ّ
1� الغدیــر در روزگار زندگانــی حضــرت عال

یافتــه و در ویراســت دوم، جنــاب ایشــان افزوده هایــی بــر ویراســت نخســت آورده اســت. از آن 

گانــه یــاد نکرده ایــم و متــن  کــه در تفکیــک ایــن دو ویراســت ســودی ندیدیــم، ایــن مــوارد را جدا جــا 

ــف را مبنــای ترجمــه قــرار داده ایــم.
ّ
کامــل اثــر در ویراســت دوم مؤل

2. نســخۀ مبنــای ترجمــه، ویراســت دوم از متــن پیراســتۀ همــراه بــا تحقیــق و افزوده هــای 

کــه »مرکــز الغدیــر للّدراســات االســالمّیه« وابســته بــه »مؤّسســۀ دائــرة المعــارف  ســودمندی اســت 

ــه ســال 1382 فراهــم آورده اســت. ــر مذهــب اهــل بیــت« ب فقــه اســالمی ب

ــارۀ  ــران در ب ــتارهای دیگ ــروده ها و نوش ــتایش نامه ها و س ــر، س ــن اث ــاختار ای ــود س ــرای بهب 3. ب

ــد دوازدهــم 
ّ
دهــا آمــده، یکپارچــه در مجل

ّ
کــه در چاپ هــای پیشــین در آغــاز برخــی مجل الغدیــر را 

همــراه نمایــۀ همــۀ اثــر آورده ایــم.

4. ترجمــۀ آیــات قــرآن عزیــز را از شــادروان اســتاد دکتــر ســّید جالل الّدیــن مجتبــوی برگرفته ایــم 

گاه بــه ضــرورت، در آن دســتی برده ایــم. و 

ــد.  ــان آی کار ادب  پژوه ــه  ــا ب ــود ت ــز آورده ش ــعار نی ــی اش ــن عرب ــه مت ک ــم  ــتاق بودی ــیار مش 5. بس

گــر چنیــن می کردیــم، بــه حجــم اثــر بســی افــزوده می شــد. بــا ایــن حــال، قلــم ترجمــه اشــعار را  اّمــا ا

کنــار صفحــات بتواننــد آســان تر  متمایــز ســاختیم تــا اهــل ادب بــا عنایــت بــه شــماره های ارجاعــی 

بــه متــن عربــی مراجعــه و ترجمــه را بــا آن تطبیــق نماینــد.

گشــته و  ــا عالمــت »م.« همــراه  ــم، ب ــه ضــرورت، ســخنی افزوده ای 6. در پانوشــت ها، هــر جــا ب

ــت های  ــم. پانوش ــان نهاده ای ــا »غ.« نش ــده، ب ــی آم ــر توضیح ــز الغدی ــت های مرک ــا از یادداش ــر ج ه

ــد. گرامی ان ــف 
ّ
ــد، از مؤل کــه عالمتــی ندارن توضیحــی 

کــرده؛ برخــی را در پانوشــت؛  ــف نــام و نشــانی برخــی از مآخــذ را در متــن اثــر یــاد 
ّ
7. جنــاب مؤل
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و در بــارۀ بعضــی تنهــا بــه نــام بســنده نمــوده اســت. بــرای یکدســتی و خوش خوانــی ایــن مجموعه، 

مــا همــواره نــام و نشــان مآخــذ را همــراِه هــم در متــن و دروِن کمانــک آورده ایــم؛ مگــر در مــوارد انــدک 

کاری از لحــاظ ســاختاری امــکان نداشــته و ناچــار شــده ایم مأخــذ را در پانوشــت یــاد  کــه چنیــن 

گــر در میانــۀ  ــف هســتند؛ و ا
ّ
گــر بــدون عالمــت باشــند، از جنــاب مؤل کنیــم. نــام و نشــان مأخذهــا  ا

گیرنــد، از مرکــز الغدیــر. ب جــای 
ّ

دو قــال

8. در چــاپ مرکــز الغدیــر، عمدتــًا نشــانی چــاپ جدیــد مأخذهــا افــزون بــر نشــانی چــاپ قدیــم 

آن هــا آمــده و مــا نیــز همــۀ آن هــا را آورده ایــم تــا پژوهنــدگان آســان تر بدان هــا دســت یابنــد. هــدف 

یابنــد برخــی از مــوارد ارجــاع جنــاب  اصلــی ایــن مأخذدهــی تطبیقــی آن اســت کــه اهــل تحقیــق در

گشــته؛ وگرنــه ایشــان در ارجــاع  ــف، در چاپ هــای جدیــد آن مآخــذ دچــار تصــّرف و تحریــف 
ّ
مؤل

بــه امانتــداری پایبنــد بــوده اســت.

ــز  ــه ضــرورت، یادکردهــای ســودمنِد شــادروان اســتاد ســّید عبدالعزی گاه ب ــد یکــم 
ّ
9. در مجل

کــه بــا نشــان  کــه برگرفتــه از همــان چــاِپ مرکــز الغدیــر اســت، در پانوشــت آورده ایــم  طباطبایــی را 

»ط.« آشــکار اســت.

کــه  10. هــرگاه در نشــانی های مآخــذ، میــان دو ویراســت مرکــز الغدیــر اختالفــی دیده ایــم، آن را 

درســت تر بــه نظــر رســیده، آورده ایــم.

ــف بــه متــن الغدیــر، تغییــری داده نشــده اســت. پــس خواننــدگان بــرای 
ّ
11. در ارجاعــات مؤل

کتــاب، و نــه شــمارۀ  تطبیــق ایــن ارجاعــات، بایــد بــه شــمارۀ صفحــات منــدرج در حاشــیۀ 

صفحــات چــاپ حاضــر، بنگرنــد.

کــه خواننــدگان ادب پــژوه  ــرآوردن مقصــوِد یادشــده در بنــد پیــش و هــم از آن روی  ــرای ب 12. ب

بتواننــد ترجمــه را بــا متــن عربــی اثــر تطبیــق دهنــد، در حاشــیۀ برگه هــا شــمارۀ صفحــات متــن 

عربــی را بــا قلــم توپــر و بــدون پرانتــز، بــر اســاس نســخۀ چــاپ دار الکتــب االســالمّیه )دوم: 1366( 

آورده ایــم. نیــز در حاشــیه، بــا قلــم توخالــی و درون پرانتــز، شــماره صفحــات متــن عربــی را بــر اســاس 

ــن  ــه ای ــه ب ک ــن  ــدگان امروزی ــتر خوانن ــا بیش ــم ت ــم آورده ای ــر )1382ش( ه ــز الغدی ــت دوم مرک ویراس

چــاپ دسترســی دارنــد، هــم بی بهــره نماننــد.

13. عالمت )د( نشانۀ »درگذشته« و )ز( نشانۀ »زاده« است.
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شایســتۀ یادکــرد اســت کــه دانشــور گرانمایــه، حضــرت اســتاد ســّید مهــدی نبــوی، حّقــی بــزرگ 

کــه از نــوادر عالمــان روزگار مــا در ژرف کاوی و دقیق اندیشــی در  بــر ایــن مجموعــه دارد. آن جنــاب 

کاســتی ها، مــرا  متــون و مآثــر دانــش دیــن اســت، بــا صــرف وقــت بســیار در ایــن ترجمــه و یــادآوری 

وامــدار عنایــت خویــش فرمــود. مــِن بنــده، در ایــن رهگــذار از فضــل و فضیلــت آن بزرگ مــرد بهره هــا 

دهــای یکــم و دوم 
ّ
کــه ترجمــۀ اشــعار مجل گفتنــی اســت  کــه همــواره درخــور ســپاس اســت.  بــردم 

ــح  ــرد در تصحی ــت آن بزرگ م ــر هم گ ــد،  ا ــت. بی تردی ــه اس ــورت پذیرفت ــاب ص ــم آن جن ــه قل ــز ب نی

خطاهــا و یادکردهــای عالمانــه و ارائــه رهنمودهــای دقیــق و عالمانــه در واژه واژه ایــن اثــر نبــود، ایــن 

کــه اینــک بــه لطــف پــروردگار یافتــه، هرگــز  ترجمــه بــه اشــتباهات فــراوان دچــار می شــد و رونقــی را 

نمی یافــت.

بنیــان ایــن تــالش، مدیــون ســرمایه و هّمــت و رادمــردی جنــاب مهنــدس حســن گرجی و 

کار بســتند.  کــه در ایــن راه همــۀ تــوش و تــوان خــود را بــه  حضــرات آقایــان اخــوان ســلیمانی اســت 

ــد! ــر دمــادم بهره منــد فرمای ــرکات غدی کــه خدایشــان از ب امیــد 

کــه در مقدمــه ناشــر  یــاران و همراهــان فــراوان دیگــر نیــز در ایــن اقــدام عظیــم کمــر همــت بســتند 

گماشــته اند، پرداختــه می شــود. در  کــه در تــدارک نشــر ایــن اثــر همــت  ارجمنــد، بــه نــام عزیزانــی 

ــن  ــای ای ــراه و همپ ــاز هم ــه از آغ ک ــی  گرامیان ــت از  ــته اس ــه، بایس ــد ترجم ــور رون ــه فراخ ــا، ب ــن ج ای

گام هــای جــدی و عملــی  تــالش بوده انــد، یــاد شــود: جنــاب اســتاد ســّید جعفــر نبــوی، نخســتین 

را در طراحــی ایــن حرکــت برداشــت و دلســوزانه و پیگیرانــه در طــول چنــد ســال،  بــه تمشــیت ایــن 

امــر پرداخــت. جنــاب آقــای مســلم خســروی ســالیان مســتمر پابپــای ایــن بنــده، بــه حروفچینــی اثر 

اشــتغال داشــت و پــس از اتمــام ترجمــه نیــز مدتــی مدیــد بــه همراهــی جنــاب ناجیــان و دســتیاران 

دلسوزشــان، بــه صفحه آرایــی اولیــه ی اثــر همــت گماشــتند. پــس از اتمــام صفحه آرایــی نخســتین 

کار بــه »بنیــاد امامــت« ســپرده شــد و بــا نظــر التفــات حضــرت  و در پــی وقفــه ای چنــد ســاله، ایــن 

کار ایــن بنیــاد شــریف، تحــت اشــراف حضــرت حجــت  آیــت آهّلل میالنــی و دیگــر ســروران ناظــر بــر 

االســالم و المســلمین جنــاب دکتــر محّمدتقــی ســبحانی و بــا درایــت و مدیریــت جنــاب حجــت 

االســالم و المســلمین آقــای محّمدفریــد انصــاری، بازخوانــی و ویرایــش و اصالحــات تکمیلــی 

گردیــد. در ایــن مرحلــه، شــماری از ســروران همــکار بنیــاد  ســامان یافــت و صفحه آرایــی مجــدد 
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شــریف امامــت،  بویــژه فاضــالن ارجمنــد جنابــان طاهــر عزیــز وکیلــی و ســعید نصیــری بــا همتــی 

ــی  ــات ویرایش ــد و تصحیح ــال نمودن ــات را اعم ــی و اصالح ــر را بازخوان ــه واژه اث ــی واژه ب مثال زدن

کار بســتند و نیــز در فراهم ســازی نمایــه و یکسان ســازی ارجاعــات و امــور علمــی دیگــر،  را بــه 

ــغ روا داشــتند. ی مســاعی بی در

کار ســترگ در محضــر جنــاب  کــه پیــش از شــروع ترجمــه، بانیــان ارجمنــد ایــن  گفتنــی اســت 

شــیخ احمــد امینــی، فرزنــد بزرگــوار جنــاب عالمــه، مجلســی داشــتند و از آن مــرد فرزانــه بــرای آغــاز 

گشــاده رویی رخصــت اخالقــی و شــرعی ایــن ترجمــه را  ــا  کار رخصــت خواســتند. ایشــان ب ایــن 

کاســته نشــود و تصرفــی  کــه حتــی یــک واو از متــن اثــر در ترجمــه  تفویــض نمودنــد، بــا ایــن شــرط 

کــه بــه ایــن شــرط، بــی   در ایــن میــراث عظیــم اســالمی صــورت نپذیــرد. اینــک خــدای را ســپاس 

کــه وکیــل شــرعی  ــه از آن اســتاد وارســته  ک کــم و بیــش، عمــل شــد. همیــن جــا، سزاســت  هیــچ 

ــف هســتند، قدردانــی و بــرای ایشــان و 
ّ
گرانســنگ مؤل مــه امینــی در بــاب آثــار 

ّ
گرامــی عال خانــدان 

کنیــم. گهرمایــه، آرزوی عــزت و ســالمت  دیگــر بزرگــواران ایــن خانــدان 

کار ارجمنـد  کـه دوازده سـال از عمـر خویـش را بدیـن  کـه بـه راِه رفتـه می نگـرم، از ایـن  کنـون  ا

کـه بـا  گذرانـدم، از بـِن دنـدان و صمیـم جـان، حضـرت مولـی را سـپاس می گـزارم و امیـد مـی ورزم 

ایـن تکاپـو، بـه پایه های شـوکت فرهنگ اسـالمی، یکـی افزوده و از مایه های حسـرت فرهیختگان 

کسـاری  کاسـته باشـم. هرچـه برکـت و خیـر از رهگـذار ایـن اثـر پدیـد آیـد، بـا خا دین پـژوه، یکـی 

پیشـکش می شـود بـه آسـتان قدسـی بانـوی شـرف و شـکوه و شـکیب، حضـرت خاتـون زینـب 

گـر صلـه ام بـر ایـن تـالش و صبـوری،  کـه هرچـه دارم، از شـفقت و مرحمـت او اسـت. ا کبـرا؟اهع؟ 

نـوازش مهـری از نـگاه مبـارک آن بـزرگ باشـد و به برکت آن نگاه، این اثر در پیشـگاه َسـرور هسـتی، 

کرمـه..� حضـرت صاحـب االمـر؟جع؟ پذیرفتـه افتـد، نافـه مـرادم در آسـتین خواهـد بـود؛ بمّنـه و 

که می خواســــتم ز بخت در چین زلف آن بت  مشکین کالله بودآن نــــافۀ مــــراد 

سّید ابوالقاسم حسینی )ژرفا(

قم مقّدس: تابستان 1396



تقدیم

هیچ کس را برای اهدای این اثر شایسته تر از صاحِب آن نیافتم:

بردوش گیرندۀ بار ِگراِن والیت سترگ، امیرالمؤمنین صلوات اهّلل علیه ���

ای دارندۀ مقام والیت!

ای سروِر اّمت!

ای پدِر امامان!

»ای عزیز! ما و خاندانمان را گزند رسـیده اسـت و سـرمایه ای ناچیز آورده ایم. ما را پیمانه 

تمـام بخـش و بـر مـا صدقـه ده؛ که همانـا خداوند صدقه دهندگان را پاداش بخشـد!«

 کتابـــم را بـــه تـــو پیشـــکش می کنـــم کـــه کاالی انـــدک و ناچیـــزم؛ و مکتـــوِب والِی نـــاب 

من است.

پـس بـا قبـول آن، بـر مـن مّنـت گـذار و بـه مـن احسـان ورز؛ کـه خداونـد احسان پیشـگان را 

دوسـت مـی دارد.
عبدالحسین احمد امینی





ف
ّ
سخن مؤل

ـــر کـــردن ایـــن جـــای  ـــرای ُپ ـــر پژوهنـــدگان پوشـــیده نیســـت کـــه در خـــالل ســـال های دراز، ب ب

ـــن  ـــه ای ـــامان دادن ب ـــرای س ـــده ام و ب ـــداری ورزی ـــختی ها پای ـــر س ـــرده ام و ب ـــج ب ـــه رن ـــه مای ـــی چ خال

 کتـــاب، چـــه دشـــواری هایی را بـــر خـــود آســـان شـــمرده ام تـــا بـــه دانـــش و ادب خدمـــت نمایـــم 

و پایه هـــای اعتقـــاد را اســـتوار ســـازم و رایـــِت زبـــان قـــرآن کریـــم را کـــه همـــان زبـــان دیـــن مقـــّدس 

اســـت، برافـــرازم.

مـن ایـن کار را در حالـی انجـام دادم کـه می دانسـتم بـه زودی هـر عرب زبـان خالـص از مـن 

قدردانـی خواهـد کـرد و هـر دینـدار کارآزمـوده مـرا بر آن سـپاس خواهـد گفت و پیشـگامان دانش 

و ادب در ترویـج آن یـاری ام خواهنـد کـرد و تبلیغگـران و ناشـران و بـر دوش کشـندگان باِر معارف 

 در آن یـاری ام خواهنـد نمـود. اّمـا اوضـاع کنونـی مـرا از انتشـار ایـن کتـاب نومیـد می سـاخت 

و موانعـی میـان مـن و آرزوی گمشـده ام رخ می نمـود و همـواره چنیـن وسوسـه هایی بـه خاطـرم 

کامـی در نوسـان بـود. گامی پیش می نهـادم و گامی پس؛  راه می یافـت و امیـدم میـان نشـاط و نا

تـا آن کـه بـه برکـت خانـدان واالی هاشـمی کـه بر تخـت حکومت سـرزمین زیر فرمانـش، عراق، 

فـراز آمـده، بـه توفیـِق خیـره کننـده الهـام یافتـم و احسـاس کامیابـی نمـودم؛ سـرزمینی کـه با این 

پادشـاه کـه جـان فدایـش بـاد، دارنـدۀ شـوکت هاشـمی، فیصـل دوم، و نیـز ولیعهـدش جنـاب 

گین شـده اسـت. از این دو  ک گشـته و فضایـش عطرآ امیـر معّظـم عبداإللـه، همـه سـویش تابنـا

ت عـرب اهتزاز می یابد. 
ّ
اسـت کـه سـرزمین عـراق روشـنی می گیرد و رایـِت هماره در جنبِش مل
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می سـزد کـه ایـن هـر دو را چنیـن خطـاب کـرده، گوییم:

ای خانه هــای فــرات! از شــادمانی بــه نــاز و فخــر درآییــد و ردای نگاریــن و زیبــای تهنیــت را بــه 

تــن بپوشــید.

بــه  فرازمنــدی  و  واالیــی  کارنامـــۀ  در  کــه  افتخـــار شویـــد  مایه هـــای  آن  بازگشــت   و خواهـــان 

ثبت رسیده اند.

 و پرچــــم نـــــژاد عـــــرب را بــه افتخـــــار برافرازیـــد و گنج هـــای برآمـــده از تنگدســتی را انبــوه در 

انبوه بپراکنید.

ک، همچون این حکمران مملکت و آن ولیعهِد حکومت  پس دو ناب نژاد از آن خاندان پا

فرارتبه اش، را جز این نشاید که از برافراشتن یاِد پیشینیان مقّدس خویش شادمان گردند؛ چرا 

که این، مایۀ استواری شرافت واالیشان و نیز سبب بلند ساختن مبانی اسالم و محکم نمودن 

رشتۀ عربّیت است. آن دو _ که پیوسته اسالم از حکمرانی شان جاودانگی گیرد _ مایه های 

بزرگواری را نسل به نسل، به ارث برده و عّزت نفس و فضیلت را از پدرانی بزرگ مایه که شریفان 

ی ما در بارۀ ایشان
ّ
 و حکمرانان روزگار علوی تا کنون بوده اند، به میراث گرفته اند. دیدگاه کل

را شاعر اعجاب انگیزمان، محّمد بندر، در قصیده ای چنین بیان نموده است:

ما مردمی هستیم که والیت شما را بر پایۀ نّصی می دانیم که هیچ کاستی و تغییر نمی پذیرد.

ــه  ــی را ب ــی؟ص؟ عل ــرت مصطف ــه حض ــت ک ــتوار گش ــّم اس ــر خ ــت در غدی ــۀ بیع ــر پای ــت ب ــن والی ای

زمامــداری برگزیــد.

خداونِد نگاهبان، با این بیعت، دین ما را کمال بخشید و آن را نوری برای مردم خواست.

کی ها و پلیدی ها یکسره پیراست. و خاندان شما را از همۀ ناپا

 مـــادِر کرامت هـــا و واالیی هـــا، شـــما فرزنـــدان نجیـــب را بـــزاد و شـــمایان گوهـــِر پیشـــگامی را از 

همگان ربودید.

ک خـــدا  در طـــول ســـده های پیاپـــی، امنّیـــت ســـرزمین امـــن مّکـــه و پاســـداری از خانـــۀ پـــا

و آبادگـــری حـــرم مقـــّدس نبـــوی و آســـایش حج گـــزاران، وابســـته بـــه ایـــن خانـــدان بـــوده و آن گاه، 

گرامـــی  کـــه بارگاه هـــای  گشـــت  گـــذار  حکمرانـــی ســـرزمین دوست داشـــتنی مان بدانـــان وا

پیشینیانشـــان، یعنـــی امامـــان ُحکـــم و حکمـــت _ صلـــوات اهّلل علیهـــم _ در آن جـــای دارد. پـــس بـــه 
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پاسداشـــت آن پرداختنـــد و از تجـــاوِز فتنـــه و آشـــوب، نگاهـــش داشـــتند و توانســـتند اّمـــت را 

نجـــات بخشـــند و عـــّزت و شـــرافتش را بازگرداننـــد. ایـــن اّمـــت همـــواره بـــه پـــاس خدمـــِت ضـــرور 

کـــه آن دو  و نیکـــِی پیوســـتۀ ایشـــان، شـــکرگزار آنـــان اســـت. و در ایـــن هیـــچ شـــگفتی نباشـــد؛ 

ــل  ــک فیصـ ــین و ملـ ــک حسـ ــاهان ملـ ــرات پادشـ ــاری از حضـ ــزرگ و انبوه شاخسـ ــان بـ درختـ

کـــه در راه خیـــر بنـــدگان  ـــد همـــه را بیامـــرزاد   اّول و ملـــک علـــی و ملـــک غـــازی هســـتند. خداون

و مصلحت این سرزمین کوشیدند!

قانـون وراثـت همیـن اسـت کـه فرزنـدان داشـته های پدران را بـه ارث َبرند. پس بـه مبارکِی 

وجود این دو هاشـمی بزرگوار، دل آرامی به توفیق در انتشـار این طرح به من بازگشـت که فضِل 

آن به ایشـان بازگشـت کناد؛ و سـپاس از آِن خداوند اسـت در آغاز و پایان!

در ایــن جــا، ســپاس فــراوان خویــش را از همــۀ کســانی کــه در انتشــار ایــن اثــر مــرا یــاری 

ــاط،  ــه ســّید احمــد زکــی خّی ــان اســتاِد یگان دادنــد، پیشــکش مــی دارم کــه پیشــاپیش همــۀ آن

 مدیــر تبلیغــات و انتشــارات، اســت. از خــدای ســبحان بــرای وی و همــۀ آنــان، همه گونــه توفیــق 

و استوارگامی خواهانم.

امینی نجفی



پیام روشن و آشکار به زبان پیامبر بزرگوار؟ص؟
عنواِن نامۀ ]اعماِل[ مؤمن »دوستی علی بن ابی طالب« است.1

بـاغ  ایـن کـه چـون مـن زندگـی کنـد و همچـون مـن بمیـرد و در  از  هـر کـه شـادمان گـردد 

بهشـت جـاودان کـه پـروردگارم برایـم برکاشـته، سـکنا یابد، پس بایـد از پِی من، علی را دوسـت 

 و  یـاور  باشـد و دوسـت و یـاوِر علـی را نیـز دوسـت بـدارد و یـاری کنـد و بـه امامـان پـس از من اقتدا

 نمایـد؛ کـه هرآینـه ایشـان عتـرت مـن هسـتند کـه از ِگِل مـن آفریده شـدند و از فهم و دانـْش روزی 

یافتنـد. وای بـر آن کسـان از اّمتـم کـه فضـل ایشـان را نپذیرنـد و از آنان پیوند بُبرنـد؛ خداوند آنان 
را از شـفاعت مـن بهره مند نسـازد!2

1. این روایت را حافظ خطیب بغدادی )تاریخ بغداد: 410/4( با ذکر سند آورده است.

2. این روایت را حافظ ابونعیم )حلیة األولیاء: 80/1( با ذکر سند آورده است.



دیباچه

م  �لّرح�ی �بسم �لّله �لّرحم�ن

 ســتایش، صاحب ســتایش را اســت و درود بــر پیامبــرش و خانــدان وی کــه پیشــوایان 

و سرپرستان اّمتند.

این است کتاب ما که به حق، برای شما بیان می کند:

یــداد بــزرگ در غدیــر خــّم را؛ حدیــث آن دعــوت االهــی را؛ حدیــث والیــت  حدیــث آن رو

ــه  ک ــه  ــه آن چ ــروردگار را ب ــنودِی پ ــت و خش ــی نعم ــن و تمام کنندگ ــِی دی کمال بخش ــترگ و  س

ــر یافــت و از روزگار صحابــه  ــازل شــد و ســّنت نبــوی بــدان توات  کتــاب روشــنگر خــدای بــدان ن

ک  و تابعیــن تــا امــروز، زنجیره هــای ســندهایش بــه هــم پیوســته اســت؛ و آن حقیقت هــای تابنــا

ــه،  ــن میان ــا را در ای ــت و تازه ــا و تاخ گری ه ــتِن غوغا ــندش، و فروشس ــن و س ــون مت  را در پیرام

ی یابد.
ّ
تا حقیقت روشن با آشکارترین جلوه هایش برای خوانندگان تجل

عمـدۀ هـدف مـا از آوردن شـرح حـال شـاعران غدیـر و غدیْرسـروده های ایشـان بـه ترتیـب 

سـده های هجـری، در پـِی ایـن حدیـث، آن اسـت کـه شـهرت و تواتـر حدیـث غدیـر را در همـۀ 

روزگاران و نسـل ها اثبات نماییم و نشـان دهیم که این حدیث از روشـن ترین مضامینی اسـت 
ـد خواهـد آمـد.1

ّ
کـه بـه نظـم و نثـر بـدان زبـان گشـوده اند. و این هـا، همـه، در 16 مجل

ـــت  ـــی در دس ـــالع دقیق ـــر، اط ـــدات دیگ
ّ
ـــون مجل ـــد و چ ـــیده و از چن ـــاپ رس ـــه چ ـــر ب ـــن اث ـــد از ای

ّ
ـــا 11 مجل ـــروز تنه ـــه ام ـــا ب 1. ت

کتابخانه هـــای  ـــف از 
ّ
نیســـت. آن چـــه تحـــت عنـــوان »ثمـــرات األســـفار الـــی األقطـــار« نشـــر یافتـــه، یادداشـــت های مؤل
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مـا همـۀ ایـن تـالش را در شـماِر خدمت گـزاری بـه دیـن و برافـرازِی گفتـار حـق و احیـای 

اّمـت اسـالمی و بلنـد سـاختن یـاد جـاودان علـوی و هـواداری از صاحـب ایـن والیـت می آوریم. 

 از خـدای سـبحان یـاری می جویـم کـه مـرا مـدد فرمایـد تـا آن چـه را وعـده نهـاده ام، عمـل کنـم 

و هرچه را در دل دارم، محّقق سازم. و او را است ستایش، در آغاز و فرجام ...

امینی

ـــر  ـــون الغدی ـــدّون چ ـــی م کتاب ـــای  ـــت و ویژگی ه ـــده اس ـــده ش ـــر« نامی ـــة الغدی ـــتباه »تکمل ـــه اش ـــه ب ک ـــت  ـــوریه اس ـــد و  س هن
را دارا نیســـت )ن.(



تاریِخ راست و درست

گـروه بـه  گـروه دیگـر نیسـت. البّتـه هـر  کمتـر از  گروهـی بـرای تاریخ نـگاری،  انگیـزۀ هیـچ 

دنبال هدف و مقصودی خاص است. موّرخ در تاریخ جست و جو می کند تا به رویدادهای 

گاهـی یابـد؛ جغرافیـدان آن را مـی کاود تـا بخـش سیاسـِی  روزگار و احـوال نسـل های پیشـین آ

یـخ بررسـی کنـد، چـرا کـه ایـن بخش بـه دلیل غلبه یافتـن دولت ها  ایـن دانـش را از البـه الی تار

ت هـا بـر سـرزمین های معّیـن و رانـده شـدن برخـی دیگـر از آن هـا، 
ّ
و چنـگ انداختـن برخـی مل

همواره در حال تغییر و دگرگونی بوده است.

سـخنور، تاریخ را برمی رسـد تا دریابد که چه پندها و اندرزهای ارجمندی در دگرگونی اّیام 

و نابودی نسـل ها و از میان رفتن حکمرانانی و جانشـین شـدِن دیگران نهفته اسـت؛ و اقوامی که 

بـدکاری پیشـه کردنـد، چـه فرجامـی دیدنـد و دیگـران که بـه کارهای نیـک روی آوردنـد، چه مایه 

رسـتگار شـدند. دین شـناس هـم بـه ُجسـتار در تاریـخ می پـردازد تـا دریابد کـه اصول اعتقـادی بر 

چـه زیرسـازهایی اسـتوارند و بناهـای شـکوهمند و سـرافراز عقیدتـی چـه بنیان هایـی دارنـد؛ تـا 

بدیـن سـان، اعتقـاد حقیقـی را از بازیگـری هوس هـا و جوالنگری آزمندان بازشناسـد.

اخالق پـژوه از بررسـی تاریـخ در ایـن صـدد اسـت که تجربه های مؤّثر در ملکات نفسـانی را 

کاتی که گروهی به نیِک آن آراسـته گشـتند و رسـتگار شـدند و برخی به زشـِت 
َ
بیابد، همان َمل

کام ماندنـد؛ و بدین گونـه شـیوه نامه ای همگانـی بـرای مـردم فراهـم آوَرد تـا  آن روی آوردنـد و نـا

مـردم آن را بـه کار بندنـد و از سـقوط فـرد و فروپاشـی اجتمـاع پیشـگیری کننـد. سیاست پیشـه 

)21(
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غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 1( 30

 هـم بـه بررسـی تاریـخ می پـردازد تـا بـا راه و رسـم پیشـینیان آشـنا شـود و پرتگاه هـای شـهوت 

نامـی  نابـودی در آن فروافتادنـد و هیـچ  بـا خـواری و   را بشناسـد کـه چگونـه شهوت پیشـگان 

 از ایشـان باقـی نماْنـد؛ و بدیـن سـان، بـه بصیـرت رسـد کـه پیشـینیان در تنگناهـا و دشـواری ها

 و بـرای گـذر از گردنه هـای سـخت چـه تجربه هـای ارزشـمندی داشـته اند تـا از آن هـا برنامـه ای 

نیکو برای پیشرفت اجتماع و خوشبختی مردم خویش برگیرد.

 ادیـب هـم بـه صیـد گوهرهـای کمیـاب تاریـخ می پـردازد؛ زیـرا آن چـه از اسـتواری لفـظ 

و شـکوِه معنـا و بایسـته های شـعری و نثـری، از قبیـل زیباسـازی های اسـلوبی و فنـون بیانـی 

گاهی یافتن به احوال اقوام ]از لحاظ فرهنگی[  گرِو آ همچون اشـاره و اسـتعاره، می جوید، در 

و نکته هـای دقیـق و ظریفـی اسـت کـه آنـان بـه کار می بسـته اند.

و اّمـا آن گاه کـه دانش هایـی همچـون رجـال و طبقـاِت آن را نیـز در علـم تاریـخ بگنجانیم، 

نیـاز فقیـه بـه آن بسـیار مبـرم می شـود؛ زیـرا از ایـن رهگـذر می توانـد سـندهای روایـات را ارزیابـی 

کنـد و مبانـی فتواهـا را نیـک بسـنجد. بـه ایـن ترتیـب، محّدث نیز بـه تاریخ نیازمند اسـت تا به 

تاریـخ  بـا علـم  کـه اصـواًل رشـتۀ حدیـث  ایـن  بـر  افـزون  یابـد؛  اعتمـادی بیش تـر  روایـات خـود 

قلمروهـای مشـترک دارد، همچـون بخش هـای روایت شـده در باب قصص پیامبـران و ارزیابی 

 تعالیـم ایشـان؛ چـرا کـه محـّدث وظیفـه دارد روایـات خویـش را ]در صـورت متناقـض بـودن[ 

گـر هماهنـگ بودنـد، میانشـان بـه  بـا نقل هـای تاریخـی بسـنجد و در بـارۀ آن قضـاوت کنـد؛ و ا

مقارنه و تطبیق بپردازد.

مفّسـر نیز از کاویدن تاریخ بی نیاز نیسـت، آن گاه که بر آسـتان آیات ارجمندی می ایسـتد 

که به سرگذشـت و احوال پیشـینیان اشـاره دارد تا نوعی حکمت و اندرز را بیان فرمایند، و نیز 

آیاتـی دیگـر کـه شـأن نـزول خاّصی دارنـد و تاریخ، آن را به تفصیل باز گفته اسـت.

بـاری؛ بـا پژوهـش دقیـق در هـر دانشـی می تـوان نیـاز آن را بـه تاریـخ دریافـت. هیـچ دانشـی 

جـز بـه یـاری بررسـی های تاریخـی، بـه مقصـود خویـش نمی رسـد.
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31 تاریِخ راست و درست

گمشـــدۀ هـــر دانشـــمند، مطلـــوب هـــر صاحـــب فنـــون، خواســـتۀ هـــر پژوهنـــده،  یـــخ،  پـــس تار

ـــۀ  کالم، هم ـــک  ـــت. در ی ـــب اس ـــر ادی ـــرِض ه ـــگان، و غ ـــدف سیاست پیش ـــان، ه آرزوی متدّین

کـــه مقصـــود از آن، فقـــط  ـــِخ راســـت و صحیـــح  ی ـــه تار یـــخ نیازمندنـــد؛ البّت جوامـــع بشـــری بـــه تار

کـــه بازیچـــۀ غرض هـــای  کـــه هســـتند، نـــه آن تاریخـــی  گـــردآوردن حقایـــق اســـت، همچنـــان 

ـــد، هماننـــد بســـیاری از نگاشـــته های  ـــود در آن راه یاب گیـــرد و تمایل هـــای هوس آل ـــرار  خـــاص ق

کمـــان و امیـــران؛ تقویـــت مرامـــی خـــاص یـــا اندیشـــۀ  کـــه در آن هـــا جلـــب خشـــنودی حا تاریخـــی 

گروهـــی دیگـــر بـــه چـــاِه  دانشـــوری؛ برکشـــیدن افـــرادی معّیـــن بـــه اوج عظمـــت و فـــروآوردن 

فرودســـتی، بـــا اغـــراض متفـــاوت بـــه حســـب اوضـــاع و احـــوال، و درآمیختـــن و مشـــتبه ســـاختن 

درست و نادرست، به چشم می خوَرد.

گروهــی از ایــن تاریخ نــگاران پنداشــته اند کــه نقل فراگیِر هر آن چه گفته شــده، نشــان دهندۀ 

ط علمــی و خوشــنامی ایشــان اســت، غافــل از آن کــه ارزش افــراد بــه مایــۀ فهــم آنــان ســنجیده 
ّ
تســل

می شــود نــه بــه میــزان آن چــه روایــت می کننــد1. ایــن کســان، لغزش هــای شــمارش ناشــدنی را بــه 

تاریــخ راه دادنــد و درنیافتنــد کــه راویــان ایــن ســخنان بــی ارزش یــا ســوداگراِن یک گروه و دشــمناِن 

کــه از افــراط در نقــل  ــه دلیــل شــهرت خواهی، قّصه پــردازی می کننــد، بــی آن  ــا ب ــد؛ ی گــروه دیگرن

گاه،  ــا تســلیِم حــرص و دنیاپرســتی شــده اند. آن  کــی داشــته باشــند؛ و ی خرافه هــا و افســانه ها با

در روزگاران بعــد، ســاده دالن همــان نقل هــا را همچــون حقایقــی اســتوار پذیرفته انــد. از دیگــر 

کنارشــان نهــاده  ســو، محّقــق ژرف نگــر در آن نقل هــا دّقــت ورزیــده و چــون آن هــا را خرافــه یافتــه، 

ّراد از امام صادق؟ع؟ به نقل از امام باقر؟ع؟ آمده است: »جاِن پسر! جایگاه شیعیان علی را ]نزد من[  ْیٌد الّزَ کتاب َز 1. در 

یافتن روایات، مؤمن به فرازترین  یافتِن روایت. با در به میزان آن چه روایت می کنند و می فهمند، بسنج. فهم یعنی در

درجۀ ایمان می رسد. من در کتابی از علی؟ع؟ نظر کردم و چنین یافتم: ›گرانمایگی و ارزش هر انسان، با میزان معرفت 

که به ایشان داده، حسابرسی می کند.‹« او سنجیده می شود؛ همانا خداوند بندگان را به تناسب ِخَردی 
کــه تنهــا روایــت  کنــی، برتــر اســت از ده خبــر  کــه آن را فهــم  در ســخنی از امــام صــادق؟ع؟ آمــده اســت: »یــک خبــر 
نمایــی. بــه راســتی، هــر حّقــی را حقیقتــی اســت و هــر درســتی را نــوری.« )غیبــت ُنعمانــی: ص70 ]ص141[( علــی بــن 
ــه تألیــف شــعرانی:  کنیــد و تنهــا روایتگــر آن نباشــید.« )َکشــف الُغّمَ ابی طالــب؟ضر؟ می فرمــود: »دانــش را فهــم و درک 
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کــه ]ســاده دالن[ دریابنــد آن ســخنان زاییــدۀ  گرفتــه اســت، بــی آن  کانــه تاریــخ را بــه طعنــه  و بی با

ــه  ــت ن ــن آف ــه ای ک ــت  ــر دانس ــق[ ژرف نگ ــه آن ]محّق ــت و ن ــع ورزی اس ــا طم ــم ها ی ــّنت ها و رس  س

در متن و بطن تاریخ، بلکه نتیجۀ فروافتادن تاریخ نویسان در ورطۀ پرنویسی و رهاورد بدکردارِی 

گــر بــر آن شــویم کــه نمونه هــای ایــن مقولــه را ارائه دهیم، از ســخن خویــش دور  نویســندگان اســت. ا

گرایش هــای  گــم شــد و قربانــی  می افتیــم. آری؛ بدیــن ســان، حقیقــت در چنبــرۀ افــراط و تفریــط 

باطــل و خواســت های نــاروا گشــت.

گروه گرایانـه  کاویـدن ایـن وادی، بـه نغمه هـای ناسـاز  کـه در  از ایـن رو، بـر پژوهنـده اسـت 

گـوش نسـپارد و بـه جانـب طایفـه ای خـاص میـل نکنـد و از زمینه هـای حـّب و بغـض دوری 

گر بـا آن معیار  یابـی کند؛ ا یـخ را ارز گزینـد و بـا معیـاری برگرفتـه از اصـول اسـتوار، هـر صفحـۀ تار

گـر سـازگار باشـد، آن را بپذیـرد. و البّتـه ایـن، خـود، نیازمنـد بحثـی  برابـر نیفتـد، نپذیـردش؛ و ا

که در این مقال نمی گنجد. است گسترده 

)24(
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اهّمّیت غدیر در تاریخ

هیـچ خردمنـدی تردیـد نمـی ورزد کـه واالیـِی هـر چیـز بـه ارجمنـدِی نتیجـۀ آن بسـتگی 

عبارتنـد  دارنـد،  پـی  در  واال  نتایجـی  کـه  تاریخـی  رویدادهـای  از  دسـته  آن  بنابرایـن،   دارد. 

از حوادثی که از رهگذار آن ها، دینی پدیدار شده؛ مرامی جریان یافته؛ پایه های مذهبی استوار 

گشـته؛ اّمت هایـی بـدان گرویـده؛ بـر اسـاس آن دولت هایـی برپـا گشـته؛ و ]آن مذهـب[ بـرای 

 همیشـه ماندگار شـده اسـت. از این رو، می بینی که پیشـتازان تاریخ نگاری برای تدوین اصول

 و آموزه هـای ادیـان، و پیامدهـای آن هـا از قبیـل جنبه هـای تبلیغـی، جنگ هـا، حکومت هـا، 

و حکمرانی های برآمده در گذاِر روزگاران و گذشت دوران، بسیار تالش می کنند: 

ســّنت خــدا اســت   ]62/ ��ب لًا<. ]�حرن ٖد�ی ْ �بݧ
�تَ ِه  �للّٰ   هتِ

�ݩنَّ سݨݦُ ِ لݫ َد  �بِ
 �تَ �نݨݨْ

َ
َوݠل ُل  �بْ

�تَ   � ِم�نݨْ وݦْ
َ
ل  �نَ �نَ �ی ٖ �ن

َّ
�ل ݭِی 

ڡݨن ِه  �للّٰ   هتَ
>ُس�نَّ

گذشــتند؛ و هرگــز ســّنت خــدا را دگرگونــی نیابــی. کــه پیــش از ایــن  کســانی  در بــارۀ 

هـرگاه تاریخ نـگار در ثبـت یکـی از این هـا فروگـذاری کنـد، در مکتـوب خویـش شـکافی 

پدیـد آورده کـه هیـچ جایگزینـی آن را پـر نمی کنـد؛ و نقصـی در آن ایجـاد کـرده، چنـدان کـه 

آغازش افتاده و پایانش ناپیدا اسـت و چه بسـا خواننده را در تشـخیص سرنوشـت و فرجام آن 

موضـوع، بـه نادانـی افکَنـد.

کــه مذهـــــِب رهپویــان خانــدان  یــداد غدیــــر خـــّم از مهم تــــریِن آن رخدادهــا اســـت   رو

پیامبر _ صلوات اهّلل علیه و علیهم_ بر اســاس آن و نیز بر پایۀ دیگر دلیل های باطل ســوز اســتوار شــده 

کــه بــس ُپرشــمارند و برجســتگان، بــزرگان، حکیمــان، دانشــوران، برگزیــدگان،  اســت؛ همانــان 
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نابغه هــای دانش هــای پیشــین و َپســین، پادشــاهان، سیاســتمداران، امیــران، و فرماندهــان 

گران ســنگ  کتاب هــای  در میــان آنــان بــه چشــم می خورنــد و فرهنــگ پربــار، دانــش فــراوان، و 

گــر تاریخ نــگاری، خــود، در همیــن زمــره باشــد،  گــون، از آِن ایشــان اســت. پــس ا گونا در فنــون 

وظیفــه دارد بــرای اّمــت ]و هم مذهبــان[ خویــش، چنــد و چــوِن آغــاز دعــوت بــه مذهبشــان 

کــه  گــر در شــمار آنــان نباشــد، نیــز جــز ایــن نمی توانــد  کنــد؛ و ا ]= تشــّیع[ را بــه تفصیــل روایــت 

یــخ اّمتــی بــزرگ چــون شــیعیان را بازمی نویســد، یــا بــه ســادگی و بــدون اظهــار نظــر از آن  وقتــی تار

کنــد؛ و یــا ذکــر آن را بــا تردیــد و مناقشــه در داللــت همــراه ســازد _ و البّتــه،  یــداد غدیــر[ یــاد  ]= رو

کــه بــه فرمــان احســاس و نغمه هــای نامــوزون طایفه گرایــی تســلیم شــود  ایــن، هنگامــی اســت 

کــه هیــچ  یــداد تردیــد روا دارد، چــرا  کــه اصــواًل تاریخ نــگار نمی توانــد در ســند ایــن رو _ در حالــی 

کــه پیامبــر در روز غدیــر بــرای دعــوت مــردم بــه پیــام خویــش، چــه  دو تنــی اختــالف نکرده انــد 

کــه بــر بیــداردِل بینــا  گرچــه بــه دلیــل غرض هــا و آمیخته گمانی هایــی  رنجــی بــه جــان خریــد؛ 

پوشــیده نیســت، برخــی در مــراد پیامبــر دچــار اختــالف شــده اند.

از پیشگامان تاریخ نگاری، این کسان رویداد غدیر را گزارش کرده اند:
_ َبالُذری )د. 279(: أنساب األشراف�

_ ابن ُقَتیبه )د. 276(: المعارف؛ اإلمامة و الّسیاسه�
_ طبری )د. 310(: تک نگاشته ای در این موضوع�

یثی مصری )د. 287 1(: در تألیف خویش ]تاریخ مصر[�
َ
_ ابن زوالق ل

_ خطیب بغدادی )د. 463(: در تاریخش ]تاریخ بغداد[�
_ ابن عبدالَبّر )د. 463(: اإلستیعاب�

_ شهرستانی )د. 548(: الملل و الّنحل�
_ ابن عساکر )د. 571(: در تاریخش ]تاریخ دمشق[�

_ یاقوت َحَموی ]د. 626[: معجم األدباء )چاپ جدید: 84/18 (�
_ ابن اثیر )د. 630(: ُاْسد الغابه�

1. درست آن 387 است.)غ.(
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35 اهّمّیت غدیر در تاریخ

_ ابن ابی الحدید )د. 656(: شرح نهج البالغه�
کان )د. 681(: در تاریخش ]وفیات األعیان[�

ّ
_ ابن َخِل

_ یاِفعی )د. 768(: مرآة الجنان�
وی ]د. 604[: الف باء�

َ
_ ابن الّشیخ َبل

هایه� _ ابن کثیر شامی )د. 774(: البدایة و الّنِ
_ ابن خلدون )د. 808(: مقّدمۀ کتاب تاریخ�

_ شمس الّدین ذهبی ]د. 748[: تذکرة الحّفاظ�
_ ُنَویری )درگذشتۀ حدود 833(: نهایة األرب فی فنون األدب�

_ ابن َحَجر َعْسَقالنی )د. 852(: اإلصابه؛ تهذیب الّتهذیب�
_ ابن َصّباغ مالکی )د. 855(: الفصول المهّمه�

_ َمْقریزی )د. 845(: الُخطط و اآلثار�
_ جالل الّدین سیوطی )د. 910(: چندین کتاب.

َول�
ُ

_ َقَرمانی دمشقی )د. 1019(: أخبار الّد
بی )د. 1044(: الّسیرة الحلبّیه�

َ
_ نورالّدین َحل

_ و ...1

جایـگاه غدیـر در فـّن حدیـث، از جایـگاه آن در دانـش تاریخ فروتر نیسـت؛ زیرا محّدث در 

گسـترۀ پردامنـۀ فـّن خویـش، هـر سـوی کـه نظـر کنـد، روایت هـای صحیـح و ُمسـَندی را می یابـد 

کـه ایـن افتخـاِر بازمانـده را برای ولی امِر دین خدا؟ع؟ اثبات کرده اند و َپسـینیان از پیشـینیان، 

سـینه بـه سـینه، آن را روایـت کرده انـد تـا آن کـه سلسـلۀ خبـر بـه نسـل صحابـه فرجـام می پذیـرد 

کـه خـود، ایـن خبـر را دریافـت کرده انـد. محـّدث در تسلسـل ایـن طبقـات پیاپـی، بـرای آن، 

گـر از آن، بـا چنیـن شـأنی، غفلـت ورزد، حـّق اّمـت   شـکوه و نـوری خیـره کننـده را می یابـد کـه ا

آنـان را از بخـش گسـترده و نیکـوی نعمتـی کـه پیامبـر رحمـت از کـرم فـراوان  را فروگذاشـته و 

خویش به ایشان ارزانی فرموده تا به راه و روش رهنمونشان گردد، محروم کرده است.

1. در چاپ مرکز الغدیر، فهرسـت نام های یاد شـده به تناسـب تاریخ های وفات، اندکی پیش و پس شـده؛ ولی ما همان 
ف را آورده ایم.)م.(

ّ
ترتیـب جناب مؤل
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از پیشروان دانش حدیث، این کسان از حدیث غدیر یاد آورده اند:
ابن اثیـر  کـه  چنـان  )د. 204(؛  شـافعی  ادریـس  بـن  محّمـد  ابوعبـداهّلل  شـافعیان،  امـاِم   _

هایه فی غریب الحدیث و األثر( گزارش کرده است. )الّنِ
_ امام حنبلیان، احمد بن حنبل )د. 241(: المسند؛ مناقب علی؟ع؟ .

_ ابن ماجه )د. 273(: الّسنن�
_ ِترِمذی )د. 279(: الّسنن�

_ َنسائی )د. 303(: خصائص أمیرالمؤمنین؟ع؟.
_ ابوَیْعلٰی موصلی )د. 307(: المسند�

_ َبَغوی )د. 317(: الّسنن�
_ دوالبی )د. 320(: الکنی و األسماء�

_ َطحاوی )د. 321(: مشکل اآلثار�
_ حاکم )د. 405(: المستدرک علی الّصحیحین�

_ ابن َمغاِزلی شافعی )د. 483(: مناقب علّی بن ابی طالب؟ع؟�
گون در نوشتۀ خویش. _ ابن َمْنده اصفهانی )د. 512(: به طریق های گونا

_ خطیب خوارزمی )د. 568(: المناقب؛ مقتل اإلمام الحسین؟ع؟�
_ گنجی )د. 658(: کفایة الّطالب�

ِضره؛ ذخائر العقبی� _ محّب الّدین طبری )د. 694(: الّریاض الّنَ
مَطین� وئی1 )د. 722(: َفراِئد الّسَ _ حّمُ

_ َهیَثمی )د. 807(: مجمع الّزوائد�
_ ذهبی )د. 748(: تلخیص المستدرک علی الّصحیحین�

_ َجَزری )د. 830(: أسنی المطالب�
دّنّیه�

ّ
_ ابوالعّباس َقْسَطالنی )د. 923(: المواهب الل

_ مّتقی هندی )د. 975(: کنز العّمال�
_ َهَروی قاری )د. 1014(: الِمرقاة فی شرح الِمشکاة�

کلمۀ حموینی بدین سان تغییر یافت.)غ.( 1. درسِت این نام همین است؛ از این رو، در موارد متعّدد، 
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37 اهّمّیت غدیر در تاریخ

_ تاج الّدین1 ُمناوی )د. 1031(: کنوز الحقائق فی حدیث خیر الخالئق؛ فیض القدیر�
_ شیخانی قادری )د. 1092(: الّصراط الّسوّی فی مناقب آل الّنبّی�

_ ]ابن[ باکثیر مکی )د. 1047(: وسیلة المآل فی مناقب اآلل�
دّنّیه�

ّ
_ ابوعبداهّلل ُزْرقانی مالکی )د. 1122(: شرح المواهب الل

_ ابن حمزۀ دمشقی حنفی: البیان و الّتعریف�
_ و ...

همین گونه است حال مفّسر؛ آن گاه که آیاتی از قرآن کریم که در این باب نازل شده اند2، 

 پیـــش چشـــمان او قـــرار می گیرنـــد، وی بـــر خویـــش واجـــب می دانـــد کـــه آن چـــه را در بـــارۀ شـــأن نزول

ـــش  ـــام و تالش ـــه کارش بی فرج ـــندد ک ـــود نمی پس ـــه خ ـــد و ب ـــان کن ـــیده، بی ـــات رس ـــیر آن آی  و تفس

ـــاد آورده انـــد:  ـــزرگ، ایـــن کســـان از آن رویـــداد ی ناقـــص بمانـــد. از مفّســـران ب
_ طبری )د. 310(: کتاب تفسیر�

_ َثْعلبی )د. 427 یا 437(: کتاب تفسیر�
_ واحدی )د. 468(: اسباب الّنزول�

_ ُقْرُطبی )د. 567(: کتاب تفسیر�
عود ]د. 982[: کتاب تفسیر� _ ابوالّسُ

_ فخر رازی )د. 606(: کتاب الّتفسیر الکبیر�
_ ابن کثیر شامی )د. 774(: کتاب تفسیر�
_ نیشابوری )د. قرن هشتم(: کتاب تفسیر�

_ جالل الّدین سیوطی ]د. 911[: کتاب تفسیر�
_ خطیب ِشْربینی ]د. 977[: کتاب تفسیر�

که در طبقات الّرواة من العلماء )ص290( آمده است.)غ.( 1. درسِت آن، زین الّدین است؛ چنان 

2. همانند این آیات:
کمـال  ده/3(: »امـروز دیـن شـما را بـه  ا )ما�أ ً �نݩ ی  ٖ��ݫ ݩݩَ لٰامݧ ْ ِاݣݣسݧ

ْ
ُم �ل

ُ ݧ
ک

ݦَ
 ل �تُ �ی ٖ ݫ صݦݦن رݦَ ی وݦَ ٖ

ٮݨت َ ْعمݩݧ ِ کْم �ݨنݫ �یْ
َ
 َعل ْ�ݦتُ ݧ ݧ َمݧ ݧ ݧ مݧ ݩتݨْ �ݧ

َ
کْم َو� �نَ ْم ٖ��ی

ُ ݧ
ک

ݦَ
 ل �تُ

ْ
َمل ْ کݨݧ

َ
�  ݩَ ݨْمݩݧ ݧ وݧ َ ݨݨݧ �یݧ

ْ ݧ
ݠل
ݗَ
� _

کـردم و اسـالم را دیـن شـما برگزیـدم.« رسـاندم و نعمـت خـود را بـر شـما تمـام 

ده/67(: »ای پیامبر! آن چه را از سوی پروردگارت به تو فرود آمده، برسان ... .« ک ... )ما�أ ِ
ّ  َر�ب ک ِم�نݨْ �یْ

َ
َل ِ�ل ِ رن

ْ �نݧ
ُ
� 

ٓ
 مٰا �نْ ِ ݫ

ّ
ل وُل �بَ ُ ݧ سݧ ا �ݠلرݩّݨَ َ هݧ ُ ّݧ �ی

َ
� 

ٓ
ٰا _ �ی

/1(: »خواهنده ای، عذابی رخ دهنده را خواست.« ٍ� )معار�ب �ݨتݪݬِ  و�ٰ �بٍ ٰ� َعدن ٌل �بِ �أِ
ٓ
َل سٰا

َ
_ َسا
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_ آلوسی بغدادی )د. 1270(: کتاب تفسیر�
_ و ...

دانشـوِر علـم کالم نیـز آن گاه کـه در هـر یـک از مسـائل دانـِش کالم برهانـی مـی آوَرد، چـون 
بـه مسـألۀ امامـت درمی رسـد، چـاره ای جـز آن نـدارد کـه بـه حدیـث غدیـر بپـردازد، خـواه بـرای 
حّجـت آوری جهـت اثبـات مّدعـا و خـواه برای نقل دلیـِل طرِف مقابل _ هرچنـد در داللت آن، 

مناقشـه ورزد _ همچـون:
_ قاضی ابوبکر باِقالنی بصری )د. 403(: الّتمهید فی أصول الّدین�

_ قاضی عبدالّرحمان ایجی شافعی )د. 756(: المواقف�
_ سّید شریف جرجانی )د. 816(: شرح المواقف�

_ بیضاوی )د. 685(: طوالع األنوار�
_ شمس الّدین اصفهانی ]د. 749[: مطالع األنظار�

_ تفتازانی )د. 792(: شرح المقاصد�
_ ُقوشچی، موال عالءالّدین )د. 879(: شرح الّتجرید�

سخن اینان چنین است: »پیامبر، در پی بازگشت از حّجة الوداع، در غدیر خّم، جایی 
از ُجحفــه میــان مّکــه و مدینــه، مــردم را گــردآوْرد. روزی بــس گــرم و ســوزان بــود، بــه حــّدی کــه افراد 
از شــّدت گرمــا، ردای خویــش را زیــر پاشــان می انداختنــد. پیامبــر جهازهــای شــتران را بــر هــم 
نهــاد و بــر آن فــراز آمــد و انبــوه مســلمانان را نــدا داد: ›آیــا مــن از خودتــان بــرای سرپرســتی امورتــان 
ســزاوارتر نیســتم؟‹ گفتنــد: ›آری، بی گمــان چنیــن اســت.‹ فرمــود: ›هــر کــس مــن سرپرســت 
اویــم، علــی نیــز سرپرســت او اســت. بارخدایــا! هــر کــه او را دوســت بــدارد و سرپرســِت خویــش 
ــاری کــن  ــاورش را ی ــاش. ی ــا وی دشــمنی کنــد، دشــمنش ب ــدار؛ و هــر کــه ب  شــمارد، دوســتش ب

و هر که یاری اش را فرونهد، یاری اش را فرونه.‹«1

از دانشوران علم کالم، نیز این کسان از غدیر یاد آورده اند:
_ قاضی نجم محّمد شافعی )د. 876(: بدیع المعانی�

مات 
ّ
1. عبـارت ایشـان را از آن رو آوردیـم کـه بـدون سـند، ایـن واقعـه را ذکـر کرده انـد؛ و ایـن، نشـان می دهـد که آن را از مسـل

تاریخ دانسـته اند.
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_ جالل الّدین سیوطی ]د. 910[: األربعین�
_ مفتی شام، حامد بن علی ِعمادی: الّصالة الفاخرة باألحادیث المتواتره�

لی�
ّ

_ آلوسی بغدادی )د. 1324(: نثر الل
_ و ...

ــر بپــردازد، آن گاه کــه می خواهــد از معنــای  ــه حدیــث غدی لغت پــژوه هــم ناچــار اســت ب

واژه هــای مولــی، ُخــّم، غدیــر، و ولــّی ســخن گویــد؛ همچــون:

غه1�
ّ
_ ابن ُدَرید، محّمد بن حسن )د. 321(: َجمَهرة الل
هایه فی غریب الحدیث و األثر ]228/5[� _ ابن اثیر: الّنِ

_ َحَموی: معجم البلدان ]389/2[ )ذیِل »خّم«(�
_ َزبیدی حنفی: تاج العروس ]399/10[�

_ َنْبهانی: المجموعة الّنبهانّیه�

کــه در آن رســول خدا؟ص؟ بــه  1. ســخن او چنیــن اســت: »غدیــر خــّم جایــی شــناخته شــده اســت و خــّم جایــی اســت 
غــه 

ّ
کتــاب َجمَهــرة الل کــرد.« در نســخۀ چاپــی  ــاد  خطابــه برخاســت و فضیلــت امیرالمؤمنیــن علــی بــن ابی طالــب را ی

گونــه ای دیگــر  )71/1 ]108/1[( چنیــن آمــده؛ اّمــا در نســخۀ خّطــی، بنــا بــه نقــل ابن شهرآشــوب و دیگــر علمــای پیشــین، 
کــرده اســت.« و چنیــن،  کــه پیامبــر؟ص؟ در آن جــا بــه ]والیــت[ علــی؟ع؟ تصریــح  آمــده اســت: »و آن، مکانــی اســت 

کــرده اســت. دســِت امانتــدار)!( چــاپ، عبــارت را تحریــف 
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کــرد و مــردم را از عــزم خویــش  ــه ســال دهــم هجــری قصــد ســفر حــج  پیامبــر خــدا؟ص؟ ب

کننــد. ایــن حــج را  گاه ســاخت. مردمــی بســیار بــه مدینــه آمدنــد تــا در آن حــج بــه وی اقتــدا  آ

کامــل ســاختن،  بدیــن نام هــا خوانده انــد: حّجــة الــوداع، حــِجّ اســالم، حــِجّ پیام رســانی، حــِجّ 

کــه خداونــد جانــش را  کــه پیامبــر هجــرت فرمــود تــا آن گاه  کــردن1. از آن هنــگام  و حــِجّ تمــام 

فرابرکشــید، وی جــز ایــن حــج، حّجــی نگــزاْرد. او از مدینــه بدیــن حــال بیــرون آمــد: غســل 

کــرده؛ روغــن مالیــده؛ پیــاده؛ بــا دو جامــۀ عمانــی؛ یکــی جامــۀ پایین پــوش و دیگــری ردا. و آن 

ــر  روز، شــنبه بــود، پنــج یــا شــش روز مانــده بــه پایــان مــاه ذی القعــده. همــۀ زنــان او نیــز ســوار ب

از  بســیار  جمعــی  و  انصــار  و  مهاجــران  همــۀ  و  خویشــاوندان  و  شــدند  وی  همــراه  کجــاوه 

گشــتند. )الّطبقــات الکبــری: 225/3  گروه هــای مختلــف مــردم بــا او روان  قبیله هــای عــرب و 

]173/2[؛ إمتاع األسماع: ص510؛ إرشاد الّساری: 429/6 ]426/9[(

در زمانـی کـه وی عـازم شـد، مـردم مدینـه دچـار آبلـه یـا حصبه شـدند و این سـبب گشـت 

کـه بسـیاری از مـردم نتواننـد بـا او بـه حـج رونـد. بـا وجـود این، جمعّیتی بسـیار با وی همراه شـد 

کـه شـمار آن را جـز خـدای تعالـی کـس ندانـد. می گوینـد: همـراه وی 90/000 نفـر حرکـت کردنـد؛ 

که نامیدن آن حج به »پیام رسانی« به دلیل نازل شدن  گمان، هم رتبۀ یقین است _  گمان ما این است _ و هوشمند را   .1
ایـن سـخن خـدای تعالـی بـوده اسـت: »ای فرسـتاده! پیامـی را کـه از پـروردگارت نازل شـده، برسـان ... .« ]مائـده/67[؛ 
کامـل سـاختن« نیـز نـزول ایـن سـخن خـدای سـبحان بـوده اسـت:  کـردن و  کـه سـبب نامیدنـش بـه »تمـام  همـان سـان 

»امـروز دینتـان را برایتـان کامـل سـاختم و نعمـت خویـش را بر شـما تمـام کـردم.« ]مائده/3[

)31(
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ایـن  از  بیـش  نیـز  و برخـی  نفـر؛ برخـی: 120/000؛ بعضـی: 124/000؛  برخـی گفته انـد: 114/000 

گفته انـد. ایـن، شـمار کسـانی اسـت کـه بـا وی روان شـدند؛ اّمـا کسـانی کـه بـا او حـج گزاردنـد، 

کنان مّکـه و روان شـدگان از یمن، همراه علـی _ امیرالمؤمنین _  بیـش از ایـن بودنـد، هماننـِد سـا

الّنبوّیـة: 3/3 ]143/2[؛ تاریـخ الخلفـاء: ج4؛  )الّسـیرة الحلبّیـه: 283/3 ]257/3[؛ الّسـیرة  ابوموسـی.  و 

تذکرة خواّص األّمه: ص18 ]ص30[؛ دائرة المعارف فرید وجدی: 542/3(

ــه  ــبگاهان بـ ــا شـ ــد تـ ــید. آن گاه، روان شـ ــم1 رسـ ـ
َ
مل

َ
ــه َیل ــداد بـ ــگام بامـ ــنبه هنـ او روز یکشـ

ــاز صبـــح را در  ــزاْرد و ســـپس نمـ گـ ــا  ــا را در آن جـ ــاز مغـــرب و عشـ ــّیاله درآمـــد و نمـ ـ َشـــرف الّسَ

کـــرد و نمـــاز  گـــزارد و پـــس از آن در َروحـــاء فـــرود آمـــد. ســـپس از َروحـــاء حرکـــت  بَیـــه 
ُ

ِعـــرق الّظ

ـــا  ـــان ج ـــاد و در هم ـــی نه ـــا را در ُمَتَعّش ـــرب و عش ـــاز مغ ـــای آورد. نم ـــه ج ـــَرف ب ـــر را در ُمْنص عص

ــْرج  ــه َعـ ــنبه بـ ــگاه روز سه شـ ــزارد و صبحـ گـ ــه  ــاز صبـــح را در َاثایـ ــوْرد. نمـ ــامگاه بخـ غـــذای شـ

ـــه گاه ُجحفـــه، حجامـــت فرمـــود و روز چهارشـــنبه در  گردن ْحـــی َجَمـــل، جایـــی در 
َ
رســـید و در ل

گـــزاْرد. ســـپس از َابـــواء  ُســـقیا فـــرود آمـــد و صبحگاهـــان در َابـــواء بـــود و نمـــاز صبـــح را همـــان جـــا 

برگذشـــت و روز جمعـــه در ُجحفـــه فـــرود آمـــد و از آن جـــا بـــه ُقَدیـــد رهســـپار شـــد و شـــنبه را در آن 

جـــا بماْنـــد. روز یکشـــنبه در ُعســـفان بـــود و آن گاه، روانـــه شـــد. در َغمیـــم، از پیـــادگان ســـان دیـــد 

ـــود: »از  ـــد. فرم ـــکایت بردن ـــر ش ـــه پیامب ـــی ب ـــج پیادگ ـــپس از رن ـــتادند. س ـــف ایس ـــه ص ـــان ب و ایش

ــان چنیـــن  یـــد. _ آنـ ــه بدو کـ ــه چنـــدان  ــا نـ یـــد، اّمـ ــد راه رو ــاری جوییـــد.« _ یعنـــی تنـ ــتاب یـ شـ

هـــران بـــود و تـــا هنـــگام غـــروب خورشـــید بـــه َســـِرف 
َ

ـــّر الّظ کردنـــد و آرام یافتنـــد. روز دوشـــنبه در َم

کنـــار مّکـــه رســـید، شـــب  گردنـــه  رســـید و نمـــاز مغـــرب را در پیرامـــون مّکـــه خوانـــد و چـــون بـــه دو 

را در آن جا به سر ُبرد و روز سه شنبه به مّکه داخل شد. )إمتاع األسماع: ص517-513(

پیامبر؟ص؟ اعمال حج را به جای آوْرد و روی به سوی مدینه نهاد، حال آن که جمعّیت های 

نامبـرده بـا وی همـراه بودنـد. پـس در روز پنج شـنبه2 هجدهـم ذی الحّجـه بـه غدیـر خـّم از سـرزمین 

ل است؛ چنان که در منابع سیره و تاریخ آمده است. بنگرید به: معجم البلدان: 336/3؛ 194/5.)غ.(
َ
1.درسِت آن، َمل

یـان حدیـث غدیـر به ایـن مطلب تصریح کرده اند. گفتار ما در این بـاب به زودی ]در  2. َبـراء بـن عـازب و برخـی دیگـر از راو
صفحۀ104 که در آن، عبارت ابوسـعید ُخْدری آمده اسـت[ خواهد آمد.
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ُجحفـه رسـید کـه راه اهـل مدینـه و مصـر و عـراق در آن جـدا می شـود. در ایـن مـکان، جبرئیل امین 

از سـوی خداونـد ایـن سـخن را فـرود آورد: »ای فرسـتاده! آن چـه را از پـروردگارت بـر تـو فـرود آمـده، 

برسـان ... .« ]مائـده/67[ و بدیـن سـان، او را فرمـان داد کـه علـی را به پیشـوایِی مردم معّرفی کند 

و آن چـه را در بـارۀ والیـت او و واجـب بـودن اطاعتـش بـر همـگان نـازل گشـته، بـه مـردم برسـاند. 

پیشـگامان کاروان نزدیـک ُجحفـه بودنـد؛ پـس پیامبـر خدا فرمـان داد که هر که پیـش رفته بازگردد 

و هـر کـه بـاز پـس مانـده، بـه آن جـا کـه رسـید، از رفتـن بازماَنـد. سـپس دسـتور داد کـه کسـی زیـر پنج 

درخـت تنـاور و سایه گسـتِر ُمغیـالن کـه کنـار هـم بودنـد، ننشـیند. چـون جمعّیـت در جـای خـود 

قـرار گرفتنـد، زیـر درختـان را روبیدنـد. بـه هنـگام اذان ظهـر، پیامبـر؟ص؟ بـدان سـوی رفـت و در آن 

جـا پیشـاپیش مـردم نمـاز گـزاْرد. روزی بـود سـوزان، بـه گونـه ای کـه از فـرط گرمـا، آدمـی گوشـه ای از 

ردایـش را بـر سـر می کشـید و گوشـه ای از آن را زیـر پـا می انداخـت. بـرای پیامبر خدا، بـا پارچه ای که 

 بـر درختـی سایه گسـتر افکندنـد، سـایبانی سـاختند. چـون پیامبـر نمـاز گـزاْرد، در میـان جمعّیت1 

و بر جهاز شتران2 به خطبه ایستاد و همگان را به استماع فراخواْند و با صدای رسا فرمود:

ـــوّکل  ـــر وی ت ـــم؛ و ب ـــان داری ـــه او ایم ـــم؛ ب ـــاری می جویی ـــت. از او ی ـــد اس ـــپاس از آِن خداون »س

می کنیـــم. از بدی هـــای جان هـــا و زشـــتی های کارهـــای خویـــش بـــه خـــدای پنـــاه می بریـــم؛ 

خدایـــی کـــه هـــر کـــس را وی گمـــراه کنـــد3، هدایتگـــری نیســـت و هـــر کـــه را او هدایـــت نمایـــد، 

گمـــراه کننـــده ای نباشـــد. و گواهـــی می دهـــم کـــه معبـــودی جـــز خـــدای نیســـت؛ و محّمـــد بنـــده 

و فرستادۀ او است.

گاه مـرا خبـر داده اسـت کـه عمـر هـر پیامبـری  و اّمـا سـپس: ای مـردم! خـدای باریـک داِن آ

نیـِم عمـر پیامبـر پیـش از او اسـت و مـن بـه زودی به سـوی خدا فراخوانده می شـوم و دعـوت او را 

اجابـت می کنـم. از مـن بازخواسـت خواهـد شـد و از شـما نیـز. پـس چـه می گویید؟«

1.مجمع الّزوائد حافظ َهیَثمی )156/9 ]106/9[(؛ جز او، برخی دیگر نیز چنین آورده اند.

که در صفحۀ 8 پیش تر نامشان آمد. 2. ثمار القلوب )ص511 ]ص636[(؛ و مآخذ دیگر 

ـــف بزرگـــوار، خـــود، در آینـــده بـــه ایـــن نکتـــه تصریـــح 
ّ
3. در متـــن »ضـــّل« آمـــده، ولـــی درســـت آن »أضـــّل« اســـت. مؤل

می فرمایـــد.)غ.(
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مـردم پاسـخ دادنـد: »گواهـی می دهیـم کـه تو پیام خدا را رسـاندی و دلسـوزانه انـدرز دادی 

و سـخت کوشـیدی. پـس خدایـت جزای نیـک دهد!«

فرمـود: »آیـا گواهـی نمی دهیـد کـه معبـودی جز خـدای نیسـت و محّمد بنده و فرسـتادۀ او 

اسـت  پیـش  در  قیامـت  و  دارد  مـرگ حقیقـت  و  اسـت  راسـت  و دوزِخ وی  بهشـت  و   اسـت 

و تردیدی در آن نیست و خداوند آنان را که در گورها نهفته اند، برمی انگیزاَند؟«

گفتند: »آری؛ بدین ها گواهی می دهیم.«

فرمود: »بارخدایا! گواه باش.«

سپس فرمود: »ای مردم! آیا نمی شنوید؟«

گفتند: »می شنویم.«

بــر آن  فرمــود: »پــس ]بدانیــد کــه[ مــن پیــش از شــما در کنــارۀ حوضــم و آن گاه، شــما 

درمی آییــد. پهنــای آن حــوض بــه قــدر فاصلــۀ میــان صنعــا و ُبصــرا1 اســت و در آن، پیاله هایــی 

نقــره ای بــه شــمارۀ ســتارگان قــرار دارد. پــس مراقــب باشــید که پس از مــن در حــّق آن دو گرانمایه2 

ــد!« ــه می کنی چ

کسی بانگ برآوْرد: »ای فرستادۀ خدا! آن دو گرانمایه چیستند؟«

فرمـود: »گرانمایـۀ واالتـر، کتـاب خـدا اسـت کـه از سـویی در دسـت خداونـد؟زع؟ اسـت و از 

سـویی در دسـت شـما. پـس بـه آن چنـگ زنیـد تـا گمـراه نشـوید. گرانمایـۀ فروتـر، خانـدان مـن 

کنـده نمی شـوند تا  گاه مـرا خبـر داده کـه آن دو هرگـز از هـم پرا اسـت. همانـا خـدای باریـک داِن آ

آن گاه کـه بـر کنـارۀ آن حـوض، بـر مـن درآینـد. و مـن، خود، این پیوسـتگی میان کتـاب و عترت 

را از پـروردگارم طلـب کـرده ام. پـس بـر آن دو پیشـی نگیریـد کـه نابـود می شـوید و از آن دو بـاز پـس 

نمانیـد کـه تبـاه می گردیـد.«

ســپس پیامبر؟ص؟دســت علــی را گرفــت و آن را بــاال ُبــرد، چنــدان کــه زیــر بغل هــر دو نمایان 

1. صنعا امروزه پایتخت یمن است و ُبصرا مرکز منطقۀ حوران از توابع دمشق است.

گرانمایه. 2. آن چه در روایت آمده، َثَقل است به معنای هر چیز 
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شــد و همــگان او را شــناختند. آن گاه، فرمــود: »ای مــردم! چــه کســی بیــش از خــود مؤمنــان 

بــر آنــان والیــت دارد؟« گفتنــد: »خــدای و رســولش داناترنــد.« فرمــود: »همانــا خــدا مــوالی مــن 

اســت و مــن مــوالی مؤمنانــم و بــر آن هــا بیــش از خودشــان والیــت دارم. پــس هــر کــه مــن مــوالی 

ــه نقــل احمــد،  ــار _ و ب ــه را پیامبــر؟ص؟ ســه ب ــز مــوالی او اســت.«1 ایــن جمل او هســتم، علــی نی

پیشــوای حنبلی هــا: چهــار بــار _ فرمــود. ســپس چنیــن فرمــود: »بارخدایــا! دوســت بــدار و یــاری 

کــن هــر کــه او را دوســت بــدارد و یــاری کنــد؛ و دشــمن شــمار هــر کــس او را دشــمن شــمارد. 

محّبــت ورز بــه هــر کــس کــه بــه او محّبــت ورزد؛ و کینــه ورز بــه هــر کــس کــه بــه او کینــه ورزد. یــاری 

کــن هــر کــه او را یــاری کنــد؛ و هــر کــه یــاری اش را فرونهــد، یــاری اش را فرونــه. هرگونــه کــه او حرکــت 

کنــد، حــق را نیــز همــراه وی بــه حرکــت درآور. َهــال هــر کــه حاضــر اســت بــه هــر کــه غایــب اســت، 

ایــن خبــر را برســاند!«

هنوز پراکنده نشده بودند که امیِن وحِی خدا این سخن پروردگار را نازل کرد: »امروز دینتان 

را برایتـان کامـل سـاختم و نعمـت خویـش را بـر شـما تمـام کـردم ... .«2 آن گاه، فرسـتادۀ خدا؟ص؟فرمـود: 

کبر، به پاس کامل سـاختن دین و تمام کردن نعمت و خشـنودِی پروردگار از رسـالت من  »اهّلل ا

و والیـت علـی پس از من.«

ــاز کردنـــد.  از آن پـــس، جمعّیـــت تهنیت گویـــی بـــه امیرالمؤمنیـــن _ صلـــوات اهّلل علیـــه _ را آغـ

پیشـــاپیِش اصحـــاِب پیامبـــر، دو شـــیخ، ابوبکـــر و عمـــر از جملـــۀ تهنیت گویـــان بودنـــد کـــه هـــر 

ـــک  ـــۀ ی ـــه در میان ـــارک؛ ک ـــو را، مب ـــاد ت ـــارک ب ـــب! مب ـــر ابوطال ـــت: »ای پس ـــن گف ـــک از آن دو چنی ی

بام تا شام، موالی من و موالی هر مرد و زن مؤمن شدی.«

ابن عّبـاس گفـت: »بـه خـدا سـوگند! والیـت او بـر عهـدۀ همـۀ مـردم ثابـت گشـت ]= ایـن 

اعتـراف، هم رتبـۀ بیعـت اسـت[.« َحّسـان گفـت: »ای فرسـتادۀ خـدا! مـرا اجـازت فرمـای کـه 

در بارۀ علی چند بیت بسـرایم و تو بشـنوی.« فرمود: »بسـرای که خدایت برکت دهد!« َحّسـان 

، و أنا أویل هبم من أنفسهم، مفن کنت مواله فعیّل مواله.« 1� »إّن اهّلل موالی، و أنا مویل املؤمنین

.« ]مائده/3[
ً
کملُت لکم دینکم و أمتمُت علیکم نعمیت و رضیُت لکم اإلسالم دینا 2. »ألیوم أ
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برخاسـت و گفـت: »ای جماعـِت بـزرگان قریـش! سـخن خـود را در پی گواهی قاطع رسـول خدا 

بـه والیت، مـی آورم:
بــه روز غدیــر، در ســرزمین ُخــّم، پیامبرشــان ایشــان را نــدا می دهــد. َوه کــه پیامبــر چــه فریادگــری 

اســت! ... .«1 

ــر ایــن  ــود کــه تفصیــل آن خواهــد آمــد. همــۀ اّمــت اســالم ب ــر ب ــداد غدی ایــن چکیــدۀ روی

 رخــداد هم داســتانند و در هیــچ جــای جهــان و در گســترۀ هســتی، جــز آن، رویــدادی اســالمی

  بــه نــام غدیــر نیســت. هــرگاه »روز غدیــر« گفتــه شــود، بــه جــز آن، چیــزی بــه ذهن هــا نیایــد 

و هــرگاه، نــام مــکان غدیــر بــرده شــود، همیــن جایــگاه مشــهوِر نزدیــک بــه ُجحفــه مــراد اســت. 

هیــچ یــک از پژوهنــدگان و کاوشــگران، رویــداد و مکانــی جــز آن را بــه ایــن نــام نمی شناســد. 

ــوان  ــر دی ــن از ایشــان، یعنــی دکتــر ملحــم ابراهیــم اســود در حاشــیۀ خویــش ب آری؛ تنهــا یــک ت

ابوَتّمــام، ایــن رویــداد را مربــوط بــه جنگــی معــروف قلمــداد کــرده اســت! و مــا را در بــارۀ ایــن 

سخن، گفتاری بلند است که ضمن شرح حال ابوَتّمام، در بخش دوم، خواهد آمد.

1. تمام این قصیده در شرح حال َحّسان، ضمن بیان شاعران سدۀ نخست، خواهد آمد.

12/1



توّجه به حدیث غدیر

خداوند سـبحان عنایتی ویژه داشـته تا حدیث غدیر شـهرت یابد و زبانزد گردد و راویان، 

یعنـی  او،  بـرای نگاهبـان دیـن  و بدیـن سـان، دلیلـی اسـتوار  بازگوینـد  بـه دهـان  را دهـان   آن 

بـه هنـگام  تـا  بـود کـه خـدا فرمـان داد  از همیـن روی  _ صلـوات اهّلل علیـه _ باشـد.  امـام پیشـوا  آن 

کبـر و در حضـور جمعّیتـی انبـوه، این پیام ابالغ شـود. و این در  بازگشـِت پیامبـرش؟ص؟ از حـّج ا

گـون در پیرامـون او گردآمـده  حالـی بـود کـه مـردم، گـروه گـروه و دسـته دسـته از سـرزمین های گونا

بودنـد. پـس وی پیش رفتـگان را بازگرداْنـد و بازپس مانـدگان را بـه حرکـت فراخواْنـد و همـگان 

را شـنوانید1 و فرمـان داد تـا حاضـران بـه غایبـان پیـام رسـانند، باشـد کـه همـۀ ایشـان راویـان 

ایـن حدیـث گردنـد؛ همانـان کـه شمارشـان از 100/000 تـن افـزون بـود. خـدای سـبحان بـه ایـن 

کتفـا نفرمـود؛ بلکـه در بـارۀ امـِر ]والیـت[ وی، آیاتـی ارجمنـد نـازل فرمـود کـه بـا گذشـت   همـه ا

بدیـن سـان، مسـلمانان همـواره  و  گـردد  تـالوت  شـامگاهان  و  و شـب، صبحگاهـان  روز   هـر 

1. در یکـــی از طریق هـــای حدیـــث غدیـــر، َنســـائی )خصائـــص أمیرالمؤمنیـــن؟ع؟: ص21 ]ص96؛ الّســـنن الکبـــری: 
گفـــت: ›مـــن ایـــن حدیـــث را از پیامبـــر خـــدا؟ص؟  کـــرده اســـت: » ... ابوالُطفیـــل  یـــد بـــن ارقـــم روایـــت  130/5[( از ز
کـــه بـــه چشـــم خـــود او را ندیـــده و ســـخنش را نشـــنیده  کســـی نبود  گفـــت: ›در آن سایه ســـار بـــزرگ،  شـــنیدم.‹ و نیـــز 
ـــث را  ـــن حدی ـــی ای ـــده، ذهب ـــامی )208/5 ]228/5[( آم ـــر ش ـــف ابن َکثی ـــه تألی های ـــة و الّنِ ـــه در البدای ک ـــه  گون ـــد.‹« آن  باش
ـــر آمـــده: »رســـول خدا  صحیـــح شـــمرده اســـت. در مناقـــب خوارزمـــی )ص94( ضمـــن یکـــی از روایت هـــای حدیـــث غدی

ــدا می دهـــد.« ــاترین بانگـــش نـ ــا رسـ بـ
کنان  ــن از اصحــاب و عرب هــای بادیه نشــین و ســا گفتــه اســت: »همــراه پیامبــر؟ص؟ 120/000 ت ابن جــوزی )المناقــب( 
کــه بــا او در حّجــة الــوداع حضــور یافتــه، ایــن ســخن را از وی  کســانی بودنــد   پیرامــون مّکــه و مدینــه بودنــد و ایشــان 

شنیده بودند.«

)37(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 1( 48

در  یـاد ایـن رویـداد باشـند و راه هدایـت خویـش را بیابنـد و آن کـس را کـه باید بـه وی رجوع کنند 

تا نشـانه های راه دین خویش را از او دریابند، بشناسـند.

همیــن توّجــه ویــژه را پیامبــر بزرگــوار مــا؟ص؟ نیــز دارا بــود، آن گاه کــه گروه هــای مردم را بــرای حِجّ 

آن ســال فراخواْنــد و ایشــان فــوج فــوج و دســته دســته بــه وی پیوســتند و او می دانســت کــه در پایــان 

آن ســفر پیامــی بــزرگ را بــه آنــان ابــالغ خواهــد کــرد کــه بــا آن، بنــای باشــکوه دیــن اســتوار؛ طبقــات 

َبریــِن آن برقــرار؛ اّمــت اســالم در میــان همــۀ اّمت هــا ســرفراز؛ و حکومتــش در مشــرق و مغــرب 

گســترده خواهــد شــد، مشــروط بــه آن کــه ایــن اّمــت بــه مصالــح خــود بیندیشــد و راه هدایتــش را 

دریابد1؛ اّما ... !

گـر  یـد بـن ُیثیـع و او از علـی و او از پیامبـر؟ص؟ چنیـن حدیـث آورده اسـت: »ا 1. احمـد )الُمسـند: 109/1 ]175/1[( از ز
علـی؟ضر؟ را بـه پیشـوایی گیریـد _ و نمی بینـم کـه چنیـن کنیـد! _ او را هدایتگـر و هدایـت یافتـه ای خواهیـد دیـد که شـما 

را بـه راه مسـتقیم رهنمـون می شـود.«
یفـه و او از پیامبـر؟ص؟ در حدیثـی کـه آغـازش تحریف 

َ
یـخ بغـداد: 47/11( بـه سـنددهی اش از ُحذ خطیـب بغـدادی )تار

گـر خالفـت را بـه علـی واسـپارید، او را هدایت کننـده ای هدایت یافته  شـده و بـر آن افـزوده گشـته، چنیـن آورده اسـت: »ا
خواهیـد دیـد کـه شـما را بر راه مسـتقیم خواهد داشـت.«

کـرد _ شـما را بـه راه خواهـد ُبـرد  گـر علـی را بـه خالفـت گیریـد _ و هرگـز چنیـن نخواهیـد   در روایـت ابـوداوود آمـده اسـت: »ا
و او را هدایتگری هدایت یافته خواهید دید.«

خویـش  از  پـس  را  علـی  آیـا  رسـول خدا!  ›ای  »گفتنـد:  اسـت:  کـرده  روایـت  یفـه 
َ

ُحذ از   )64/1 األولیـاء:  )ِحلیـة  ابوُنَعیـم 
یافتـه خواهیـد دیـد کـه شـما  او را هدایـت کننـده ای هدایـت  را پیشـوا گیریـد،  گـر علـی   پیشـوا نمی سـازی؟‹ فرمـود: ›ا
گـر علـی را امیـر گیریـد _ و نمی بینمتـان کـه چنیـن  را بـه راه مسـتقیم رهنمـون می شـود.‹« و در عبـارت دیگـر آمـده اسـت: »ا

کنیـد _ او را هدایتگـری هدایـت شـده خواهیـد یافـت کـه بـه راه مسـتقیمتان خواهـد ُبرد.«
در کنـز العّمـال )160/6 ]630/11[( از فضائـل الّصحابـه تألیـف ابوُنعیـم و نیـز از همو )ِحلیة األولیاء: 64/1( آمده اسـت: 
کـه  کننـده ای هدایـت یافتـه خواهیـد دیـد  کنیـد _ او را هدایـت  کـه چنیـن  گیریـد _ و نمی بینمتـان  گـر علـی را خلیفـه  »ا
گنجـی شـافعی )کفایـة الّطالـب: ص67 ]ص163[( همیـن حدیـث   شـما را بـر راه میانـۀ روشـن پیـش می َبـرد.« حافـظ 

را با همین الفاظ و نیز با واژگان نخسِت روایت ابوُنعیم، آورده است.
گر  کم ]153/3[ آمده اسـت: »ا در کنـز العّمـال )160/6 ]631/11[( از َطَبرانـی و نیـز در المسـتدرک علـی الّصحیحین حا

حکومـت را بـه علـی وانهیـد، او هدایتگـری اسـت هدایت یافته که شـما را بر راه مسـتقیم، اسـتوار می دارد.«
کـــرده اســـت: »بـــا  خطیـــب خوارزمـــی )المناقـــب: ص68 ]ص114[( بـــا ذکـــر ســـند، از عبـــداهّلل بـــن مســـعود روایـــت 
گفتـــم: ›ای پیامبـــر خـــدا!  کشـــید.  کـــه بـــه صحـــرا درآمـــده بـــود. حضرتـــش آهـــی عمیـــق  گشـــتم  رســـول خد؟ص؟ همـــراه 
ــم: ›ای  گفتـ ــت.‹  ــده اسـ ــن نزدیـــک شـ ــرگ مـ ــگام مـ ــعود! هنـ ــود: ›ای ابن مسـ ــی آوری؟‹ فرمـ ــه آه برمـ کـ ــده  ــه شـ ــو را چـ تـ

)38(
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یـداد بـه سـتایش یـاد  بـا همیـن هـدف، پیشـوایان دیـن _ سـالم اهّلل علیهـم _ همـواره از ایـن رو

می نمودنـد،  اسـتدالل  بـدان  خویـش  ک نهـاد  پا پیشـینیان  امامـت  اثبـات  بـرای  و  می کردنـد 

کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خـود، در طـول زندگانی ارجمنـدش همواره به آن اسـتدالل  همـان سـان 

کـه در حّجـة الـوداع حضـور  گردهمایی هـا و اجتماعـات مردمـی، اصحابـی را  می نمـود و در 

داشـته، آن را شـنیده بودنـد، سـوگند مـی داد کـه بـه آن گواهـی دهنـد. ایـن همـه از آن رو بـود که 

گذشـت روزگاران و سـالیان، غدیـر پیوسـته شـاداب و تـازه بماَنـد. بـه همیـن دلیـل،  بـه رغـم 

گیرنـد و تهنیـت و مژده بـاد  کـه در روز غدیـر، عیـد  ایشـان بـه پیـروان خویـش فرمـان می دادنـد 

کتـاب بـه خواسـت  گـردد. تفصیـل ایـن سـخن را در همیـن  تـازه  بـزرگ  یـداد  تـا آن رو گوینـد 

خداوند خواهیم آورد؛ پس وعدۀ ما تا آن هنگام!

شـیعیان در روز غدیـر همایشـی خیـره کننـده کنـار مـزار قدسـِی علـوی برگـزار می کننـد کـه 

سرشناسـاِن خاندان ها و برجسـتگان سـرزمین های دور و نزدیک در آن شـرکت می جویند و این 

یـاِد گرامـی را زنـده می دارنـد و بـه روایـت از پیشـوایان دینـی خـود زیارتـی بلنـد را برمی خواننـد کـه 

 در آن، نشـانه های امامـت و حّجت هـای باطل سـوِز خالفـت از کتـاب و سـّنت برشـمرده شـده

 و حدیث غدیر به تفصیل بیان گشـته اسـت. هر یک از این جمعّیت هزاران نفری، آن زیارت 

را بـا بانـگ رسـا می خواَنـد و از ایـن کـه خداونـد نعمـت والیـت را بـه وی ارزانـی فرمـوده و بـه راه 

راسـت هدایتـش نمـوده، شـادمانی می کنـد و خویشـتن را روایتگـر و اثبـات کننـدۀ آن فضیلـت 

گفتـــم: ›ابوبکـــر را.‹ حضـــرت ســـکوت فرمـــود  کـــس را؟‹  ـــه جانشـــینی خـــود بگمـــار.‹ فرمـــود: ›چـــه  کســـی را ب  رســـول خدا! 
کـــه تـــو را آه کشـــان می بینـــم؟‹ فرمـــود: ›هنـــگام مـــرگ مـــن نزدیـــک شـــده اســـت.‹  گفتـــم: ›چـــه شـــده  کشـــید.  و ســـپس آهـــی 
گفتـــم: ›عمـــر بـــن خّطـــاب را.‹ ســـکوت  کـــس را؟‹  گفتـــم: ›کســـی را بـــرای جانشـــینی خویـــش تعییـــن فرمـــا.‹ فرمـــود: ›چـــه 
گفتـــم: ›ای پیامبـــر خـــدا! تـــو را چـــه می شـــود؟‹ فرمـــود: ›زمـــاِن  کشـــید. _ ابن مســـعود می گویـــد: _  فرمـــود و ســـپس آهـــی 
گفتـــم:  کـــس را؟‹  گفتـــم: ›ای رســـول خدا! خلیفـــه ای معّیـــن فرمـــا.‹ فرمـــود: ›چـــه  درگذشـــت مـــن نزدیـــک می شـــود.‹ 
ــر چنیـــن  گـ ــوگند! ا ــه خـــدا سـ ــه ایـــن انتخـــاب مـــن تـــن نخواهیـــد داد. بـ ــز بـ ــود: ›آه! هرگـ ›علـــی بـــن ابی طالـــب را.‹ فرمـ
هایـــه: 360/7  می کردیـــد، علـــی شـــما را بـــه بهشـــت رهنمـــون می شـــد.‹« همیـــن حدیـــث را ابن َکثیـــر )البدایـــة و الّنِ
کـــم ابوعبـــداهّلل نیشـــابوری، از ابوعبـــداهّلل محّمـــد بـــن علـــی آدمـــی، از اســـحاق َصنعانـــی، از عبدالـــّرّزاق،  ]397/7[( از حا

از پـــدرش، از ابن مینـــا، از عبـــداهّلل بـــن مســـعود آورده اســـت.

13/1
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می شـمارد کـه بـر مبنـای مفـادش، بـه دیـن خـدا گـردن نهـاده اسـت. آن کـس هـم کـه از حضـور 

 در ایـن عبادتـگاه مقـّدس بی بهـره اسـت، در سـرزمین های دور بـه تـالوت این زیـارت می پردازد

 و از جایگاه خود به مزار علوی اشاره می کند.

 بـــرای روز غدیـــر آدابـــی همچـــون روزه و نمـــاز و دعـــا اســـت کـــه یـــاد غدیـــر را زنـــده می ســـازد 

ـــد.  ـــا می دارن ـــل و مناطـــق و روســـتاهای خویـــش، آن را برپ و شـــیعیان در شـــهرها و آبادی هـــا و محاف

را  یـــک دوم مســـلمانان  یـــک ســـوم و بلکـــه  کـــه  ایـــن جای هـــا، جمعّیت هـــای میلیونـــی  در 

ــیوه ــوده، آن را شـ ــرار نمـ ــه، بـــه حّقانّیـــت آن اقـ ــر پرداختـ ــه روایـــت حدیـــث غدیـ  دربرمی گیرنـــد، بـ

 و آیین خویش می شمارند.

و اّمـا کتاب هـای حدیـث و تفسـیر و تاریـخ و کالم شـیعیان، بـر هـر یـک کـه انگشـت نهـی، 

 سرشـار از اثبـات روایـت غدیـر و دلیـل آوری بـه مفـاد آن اسـت؛ از احادیـث روایـت شـده بـا سـند 

از خانـدان نورانـی پیامبـر گرفتـه تا روایت هایی که سندشـان ذکر نشـده و نویسـندگان، آن ها را از 

مات پذیرفتـه و بی سـند آورده انـد، چـرا کـه همـۀ فرقه هـای مسـلمانان بـر آن هـا توافـق 
ّ
بـاب مسـل

داشـته اند. بـه عقیـدۀ مـن، اهـل سـّنت نیـز در ایـن بـاب از شـیعیان چنـدان فاصلـه ندارنـد. 

ایشـان هـم بـه اثبـات ایـن حدیـث پرداختـه، بـه درسـتِی آن اقـرار کـرده، بـدان اعتمـاد ورزیـده، 

سـندش را درسـت شـمرده، و بـه تواتـر آن اعتـراف کرده انـد، مگـر کسـانی بـس انـدک کـه از راه 

میانـه انحـراف ورزیـده و تعّصـب کوردالنـه، آنـان را بـه یاوه گویـی کشـانده اسـت. اینـان در میـان 

جامعۀ دانشـوران، تنها نمایندۀ خویشـند. اّما دانشـوراِن محّقق در این موضوع و کارآمد در این 

رشته، هیچ تردیدی در معتبر بودن سندهایی که به بسیاری از اصحاب و تابعین رسانده اند، 

ندارند؛ آن هم سـندهای پشـت در پشـت و انبوه و بلکه متواتر1. اینک نام برخی از کسـانی را که 

طریق روایت حدیث غدیر به آنان پایان می یابد، به ترتیب الفبا می آوریم.

کرده انــد: احمــد بــن حنبــل از 40 طریــق؛ ابن َجریــر طبــری از هفتــاد و انــدی طریــق؛  1. حدیــث غدیــر را چنیــن روایــت 
َجــَزری ُمقــری از 80 طریــق؛ ابن ُعْقــَده از 105 طریــق؛ ابوســعید ِسِجســتانی از 120 طریــق؛ و ابوبکــر ِجعابــی از 125 طریــق. 
ــن  ــرای ای ــق ب ــول )ص30( 150 طری ــة العق ــر هدای ــیه ای ب ــم، در حاش ــدۀ دوازده ــرایان س ــی، از غدیرّیه س ــد یمن امیرمحّم

حدیــث برشــمرده اســت.

)40(
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کرده اند که حدیث غدیر را روایت  اصحابی 

  ]أ[  

1. ابوهریرۀ َدْوسی )د. 59/58/57 در 78 سالگی(.

روایـت وی بـا ذکـر سـند، در تاریـخ بغـداد خطیـب بغـدادی )290/8( بـا دو طریق از َمَطـر  َوّراق، 

کـه خواهـد آمـد، مذکـور اسـت. نیـز ایـن روایـت در  از َشـْهر بـن َحْوَشـب، از ابوهریـره بـه ترتیبـی 

 337/7( الّتهذیـب  تهذیـب  ]484/20[؛  ِمـّزی  ابوالحّجـاج  تألیـف  الّرجـال  أسـماء  فـی  الکمـال  تهذیـب 

]296/7[(؛ و مناقـب خوارزمـی )ص130 ]ص156[( آمـده اسـت. خوارزمـی )مقتـل اإلمـام الحسـین؟ع؟ 

]48/1[( ابوهریـره را از اصحـاب روایـت کننـدۀ حدیـث غدیـر شـمرده اسـت. همچنیـن َجَزری 

یـه ابن َمْرَدَو از  نقـل  بـه   )]19/3[  259/2 المنثـور:  )الـّدّر  سـیوطی  ]ص48[(؛  ص3  المطالـب:   )أسـنی 

کر بـا طریق هـای نامبـردگان از وی؛ همـو )تاریـخ الخلفـاء: ص114 ]ص158[(   و خطیـب و ابن عسـا

ـمَطین  وئـی )َفراِئـد الّسَ بـه نقـل از ابوَیْعلـٰی موصلـی ]الُمسـند: 307/11[ بـا طریـق نامبـرده از وی؛ َحّمُ

]77/1[( بـا ذکـر سـندش از َشـْهر بـن َحْوَشـب، از وی؛ مّتقی هنـدی )کنز العّمـال: 154/6 ]609/11[( 

از   )]157/13[  403/6 )همـان:  همـو  اصحـاب؛  از  تـن   12 و  وی  از  ابن ابی َشـیبه،  از  طریقـی   بـه 

دمشـقی  ابن َکثیـر  ]1099/3[(؛   473/2 )اإلسـتیعاب:  ابن عبدالَبـّر  وی؛  از  سـعد،  بـن   ُعَمیـرة 

هایـه: 214/5 ]232/5[( بـه نقـل از حافـظ ابوَیْعلـٰی و حافـظ ابن َجریـر بـا ذکر سندشـان  )البدایـة و الّنِ

از ادریـس و داوود، از پدرشـان یزیـد، از وی؛ و نیـز از َشـْهر بـن َحْوَشـب، از وی، و همچنیـن از 

)41(

)42(
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ُعَمیـرة بـن سـعد، از وی؛ ابن ُعْقـَده1 )حدیـث الوالیه(؛ ابوبکر ِجعابی2 )ُنَخب المناقـب(؛ و همو )ُنُزل 

األبرار: ص20 ]ص53[( از طریق های ابوَیْعلٰی موصلی ]الُمسند: 307/11[ و ابن ابی َشیبه ]المصّنف: 

کرده اند. 68/12[ از وی، این حدیث را روایت 

2. ابولیلی انصاری )گفته اند در سال 37 به ِصّفین کشته شد(.

سـخن او همـراه سـند در مناقـب خوارزمـی )ص35 ]ص61[( بـه روایـت از ُثَویـر بـن ابی فاِخَتـه، 

از عبدالّرحمـان بـن ابی لیلـی، از پـدرش آمـده اسـت. عبدالّرحمـان بـه نقـل از پـدرش می گویـد: 

»پیامبر؟ص؟ در نبرد خیبر، پرچم را به علی بن ابی طالب سـپْرد و خداوند به دسـت او دژ خیبر 

گاه سـاخت کـه وی مـوالی هـر  را گشـود. نیـز پیامبـر در روز غدیـر خـّم، او را برپاداشـت و مـردم را آ

مـرد و زن بـا ایمان اسـت.«

)تاریـــخ الخلفـــاء: ص114 ]ص158[(؛ بـــا ذکـــر ســـند؛ ســـیوطی  ابن ُعْقـــَده )حدیـــث الوالیـــه( 

 و َسْمهودی )جواهر الِعْقَدین ]برگۀ 171[( حدیث غدیر را از ابولیلی روایت کرده اند.

3. ابوزینب بن عوف انصاری.

ســخن او در ایــن مآخــذ بــه چشــم می خــوَرد: ُاْســد الغابــه )307/3؛ 205/5 ]469/3؛ 130/6[(؛ 

ــَده، از طریــق  ــه تألیــف ابن ُعْق ــه؛ همــان )80/4( از حدیــث الوالی ــن ُنبات ــغ ب ــه )408/2( از َاْصَب اإلصاب

علــی بــن حســن َعْبــدی، از ســعد اســکاف، از َاْصَبــغ. او ایــن حدیــث را آورده کــه در روز َرْحَبــه، 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ از کســانی خواســت کــه بــه حدیــث غدیــر گواهــی دهنــد و از جملــۀ ایشــان 

همیــن ابوزینــب بــود. بــه خواســت خــدای، عیــن آن حدیــث خواهــد آمــد.

بـن طـاووس  بزرگـوار جنـاب سـّید  اإلصابـه، طرائـف سـّید  الغابـه،  ُاْسـد  از  را  الوالیـه(  ابن ُعْقـَده )حدیـث  1. طریق هـای 

برگرفتیـم� آن هـا  جـز  و   ]141 و  ]ص140 

کـــرده؛ مـــه ســـــــروی )مناقـــب آل أبی طالــــــب: 529/1 ]34/3[( از صاحــــــب بـــن َعّبــــــاد، از ِجعابــــــــی روایـــت 
ّ

 2. عال

کـــرده و مـــا آن هـــا را از ایـــن  مـــه ابوالحســـن شـــریف )ضیـــاء العالمیـــن( طریق هـــای وی را از ُنخـــب المناقـــب یـــاد 
ّ

 و عال

دو برگرفتیـــم.
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ضالۀ انصاری )از رزمندگان بدر که هم رکاب علی؟ع؟ در ِصّفین کشته شد(.
َ
4. ابوف

او از کسـانی بـود کـه در روز َرْحَبـه بـرای علـی؟ع؟ بـه حدیـث غدیـر گواهـی داد. ایـن گواهـی 

بـه موجـب روایـت َاْصَبـغ بـن ُنباتـه اسـت کـه در ُاْسـد الغابـه )307/3؛ 205/5 ]469/3؛ 130/6[( بـه 

نقـل از حدیـث الوالیـه آمـده اسـت. قاضـی )تاریـخ آل محّمـد: ص67( او را از روایتگران حدیث غدیر 

شمرده است.

5. ابوُقدامۀ انصاری1�

او از جملـۀ کسـانی اسـت کـه در روز َرْحَبـه بـرای علـی؟ع؟ گواهـی داد، همـان گونـه کـه در 

ُاْسـد الغابـه )276/5 ]252/6[( از ابن ُعْقـَده بـا ذکـر سـند از محّمـد بـن َکثیـر، از  ِفْطـر  و  ابن جـارود، از 

 ابوالُطفیـل آمـده اسـت. در حدیـث الوالیـه تألیـف ابن ُعْقـَده، جواهـر الِعْقَدیـن َسـْمهودی ]برگـۀ 171[

 و اإلصابـه )159/4( از ابن ُعْقـَده؛ در حدیـث الوالیـه از طریـق محّمـد بـن َکثیـر، از ِفْطـر، از ابوالُطفیـل 

روایـت شـده کـه گفـت: »نـزد علـی؟ع؟ بودیـم کـه فرمـود: ›خـدای را سـوگند می دهـم کـه هر کس 

در روز غدیر خّم حضور داشـته ... .‹« _ ادامۀ این حدیث در آینده ذکر می شـود. _ در آن مأخذ 

آمده است که ابوُقدامۀ انصاری از جملۀ کسانی بود که برای علی؟ع؟ گواهی داد.

6. ابوُعمَرة بن عمرو بن ِمْحَصن انصاری.

ابن اثیر )ُاْسـد الغابه: 307/3 ]470/3[( حدیث گواه خواهی علی؟ع؟ در کوفه و گواهی دادِن 

ابوعمـره بـه حدیـث غدیـر بـرای آن حضـرت؟ع؟ را آورده و ابن ُعْقـَده )حدیـث الوالیـه( آن را روایـت 

کرده اسـت.

لان )کشته شده به سال 37 در ِصّفین(. 7. ابوَهیَثم بن َتِیّ

حدیث وی در حدیث الوالیه تألیف ابن ُعْقَده؛ و ُنَخب المناقب ِجعابی نقل شـده اسـت. در 

مقتـل2 خوارزمـی، وی از اصحـاب روایتگـر حدیث غدیر شـمرده شـده و در جواهر الِعْقَدین َسـْمهودی 

1.ابن َحَجـر )اإلصابـه: 159/4( می گویـد: »شـاید وی ابوُقدامـة بـن ُسـهیل بـن حـارث بـن ُجعدبـة بـن َثْعلبـة بـن سـالم بـن 
کـه نامـش سـالم اسـت.« مالـک بـن واقـف باشـد 

کتاب نزد ما موجود است. 2.نسخه ای از این 

16/1
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]برگـۀ 171[ بـه نقـل از ِفْطـر و ابوجـارود، از ابوالُطفیـل، از ابوَهیَثـم، گواهـی وی بـه حدیـث غدیـر 

بـرای علـی؟ع؟ در روز گواه خواهـی آمـده و در تاریخ آل محّمـد )ص67( در ردیف روایتگران حدیث 

غدیـر ذکر گشـته اسـت.

8 . ابورافع ِقبسی1 )غالم آزاد شدۀ پیامبر(.

ابن ُعْقـَده )حدیـث الوالیـه(؛ و ابوبکـر ِجعابـی )ُنَخـب المناقـب( حدیـث او را روایـت کرده انـد 

و خوارزمی )مقتل اإلمام الحسین؟ع؟ ]48/1[( وی را از اصحاب راوی حدیث غدیر شمرده است.

لی )شلاعر دوره های جاهلّیت و اسلالم، 
َ

9. ابوُذویب ُخویلد یا خالد بن خالد بن محرث ُهذ

درگذشته در علد عثمان(.

چهـارم(  فصـل  الحسـین؟ع؟ :  اإلمـام  )مقتـل  خوارزمـی  خطیـب  و  الوالیـه(؛  )حدیـث  ابن ُعْقـَده 

کرده انـد. گـزارش  را  او  حدیـث 

10. ابوبکر بن ابی قحافۀ تیمی )د. 13(�

ابن ُعْقـَده )حدیـث الوالیـه( بـا ذکـر سـند؛ ابوبکـر ِجعابـی )ُنَخـب المناقـب(؛ و منصـور رازی در 

کتابش در بارۀ حدیث غدیر، حدیث وی را روایت کرده اند.

نیز شـمس الّدین َجَزری شـافعی )أسـنی المطالب: ص3 ]ص48[( وی را از اصحابی شـمرده 

کـه حدیث غدیـر را روایـت کرده اند.

بی )د. 54 در 75 سالگی(.
ْ
سامة بن زید بن حارثۀ کل

ُ
11. ا

حدیث وی در حدیث الوالیه و ُنَخب المناقب یافت می گردد.

َبّی بن کْعب انصاری خزرجی )بزرِگ قاریان؛ د. 32/30 یا جز آن(.
ُ
12. ا

ابوبکر ِجعابی )ُنَخب المناقب( با سند خویش، حدیث وی را آورده است.

گفته انـد: ابراهیـم، اسـلم، هرمـز، ثابـت، َیسـار، َقَرمـان، عبدالّرحمـان،  1. در نـام او اختـالف اسـت و ایـن نام هـا را بـرای وی 
و یزیـد.

)46(
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13. اسعد بن زرارۀ انصاری.

ـــٰی  ـــدرش، از ُمَثّن ـــن ابراهیـــم اشـــعری، از پ ـــن َفضـــل ب ـــد ب ـــه( از محّم ـــث الوالی ـــَده )حدی ابن ُعْق

بـــن قاســـم َحْضَرمـــی، از ِهـــالل بـــن اّیـــوب صیرفـــی، از ابوَکثیـــر انصـــاری، از عبـــداهّلل بـــن اســـعد بـــن 

 زراره، از پـــدرش، از پیامبـــر خـــدا؟ص؟ حدیـــث غدیـــر را روایـــت کـــرده اســـت1. نیـــز ابوبکـــر ِجعابـــی 

از  الوالیـــه2(  )کتـــاب  ِسِجســـتانی  مســـعود  ابوســـعید  و  آورده  را  وی  حدیـــث  المناقـــب(  )ُنَخـــب 

ابوالحســـن احمـــد بـــن محّمـــد بـــّزاز صینـــی3 بـــه امـــالی وی در مـــاه َصَفـــر 394 نقـــل کـــرده اســـت: 

ـــه ســـال 330 و نیـــز خبرمـــان  ـــاس احمـــد بـــن ســـعید کوفـــی حافـــظ ب »مـــرا حدیـــث گفـــت ابوالعّب

داد ابوالحســـین محّمـــد بـــن محّمـــد بـــن علـــی شـــروطی؛ کـــه وی را خبـــر داده انـــد ابوالحســـین 

 محّمـــد بـــن عمـــر بـــن َبْهتـــه و ابوعبـــداهّلل حســـین بـــن هـــارون بـــن محّمـــد قاضـــی صینـــی 

کفانـــی قاضـــی؛ کـــه ایشـــان را خبـــر داد احمـــد بـــن محّمـــد بـــن  و ابومحّمـــد عبـــداهّلل بـــن محّمـــد ا

ــه  ــان ســـندی کـ ــا پایـ ــد بـــن َفضـــل بـــن ابراهیـــم اشـــعری؛ تـ ــرده از محّمـ ســـعید؛ و او حدیـــث کـ

از  را  وی  ]ص48[(  ص4  المطالـــب:  )أســـنی  َجـــَزری  شـــمس الّدین  اســـت.«  آورده  ابن ُعْقـــَده 

اصحاب روایت کنندۀ حدیث غدیر برشمرده است.

14. اسماء بنت ُعَمیس َخْثَعمّیه.

ابن ُعْقَده )حدیث الوالیه( با ذکر سند، از وی روایت کرده است.

ک؟ص؟(� َمه )همسر پیامبر پا
َ
15. اّم َسل

ابن ُعْقـَده از طریـق عمـرو بـن سـعید بـن عمـرو بـن َجعـدة بـن ُهَبیـره، از پـدرش، از جـّدش، 

َمه چنیـن روایـت کـرده اسـت: »پیامبـر خـدا؟ص؟ در غدیـر خـّم، دسـت علـی را گرفـت
َ
 از اّم َسـل

1. بنگرید به: الیقین: باب37 ]ص183[�

هامیـــم ]ص105[( ایـــن را از وی حکایـــت 
ّ
2. ابن طـــاووس )الیقیـــن ]ص168[(؛ و ابن حاِتـــم )الـــّدّر الّنظیـــم فـــی األئّمـــة الل

کرده انـــد.

3. شـکل درسـت ایـن کلمـه َضّبـی اسـت. در مـوارد متعـّدد دیگـر، بـه همان شـکل صینی خواهـد آمد؛ چنان کـه در اصل 
کتاب اسـت.)م.(
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 و برافراشـت، چنـدان کـه سـپیدی زیـر بغلـش را دیدیـم. سـپس فرمـود: ›هـر کـس مـن مـوالی 

 اویـم، علـی نیـز مـوالی وی اسـت.‹ آن گاه، فرمـود: ›ای مـردم! مـن دو گرانمایـه، کتـاب خـدا

کنـده نمی شـوند تـا آن گاه   و خاندانـم، را میـان شـما بـه جـا می نهـم؛ و آن دو هرگـز از یکدیگـر پرا

کـه بـر کنـارۀ حـوض، بـر مـن درآینـد.‹« طبـق نقـل ینابیـع المـوّده )ص40 ]38/1[( ایـن حدیـث را 

َسـْمهودی شـافعی )جواهـر الِعْقَدیـن ]برگـۀ 174[( آورده و نیـز شـیخ احمـد بـن َفضـل بـن محّمـد 

َکثیـر مّکـی شـافعی )وسـیلة المـآل فـی مناقـب اآلل ]ص117[( از طریـق ابن ُعْقـَده و بـا همـان لفـظ،  با

آن را نقـل کـرده اسـت.

16. اّم هانی )دختر ابوطالب( _ سالم اهّلل علیهما _ .

او گفتــه اســت: »رســول خدا؟ص؟ از حــّج خویــش بازمی گشــت تــا آن گاه کــه بــه غدیــر خــّم 

ــث  ــه خطبــه ایســتاد و فرمــود: ›ای مــردم! ... .‹« ایــن حدی رســید. پــس در آن هــوای ســوزان ب

ــّزار )الُمســند الکبیــر( از اّم هانــی نقــل کــرده و َســْمهودی شــافعی ]جواهــر الِعْقَدیــن: برگــۀ 174[ بنــا  را ب

بــر نقــل ُقْنــُدوزی حنفــی )ینابیــع المــوّده: ص40 ]38/1[( آن را از وی روایــت نمــوده و نیــز ابن ُعْقــَده 

)حدیــث الوالیــه( بــا ذکــر ســند، آن را از اّم هانــی روایــت کــرده اســت.

17. ابوحمزه انس بن مالک انصاری خزرجی )خدمت گزار پیامبر؟ص؟ ؛ د. 93(�

ایـــن کســـان حدیـــث غدیـــر را از وی روایـــت کرده انـــد: خطیـــب بغـــدادی )تاریـــخ بغـــداد: 

بـــا  الوالیـــه(  )حدیـــث  ابن ُعْقـــَده  ]ص580[(؛  ص291  )المعـــارف:  دینـــوری  ابن ُقَتیبـــۀ  377/7(؛ 

ذکـــر ســـند از مســـلم ُمالئـــی، از اَنـــس؛ ابوبکـــر ِجعابـــی )نخـــب المناقـــب(؛ خطیـــب خوارزمـــی 

طریـــق  از  ]ص158[(  ص114  الخلفـــاء:  )تاریـــخ  ســــــیوطی  ]48/1[(؛  الحســــــین؟ع؟  اإلمـــام  )مقتـــــل 

]609/11؛   403 و   154/6 العّمـــال:  )کنـــز  هنـــدی  مّتقـــی  133/3[؛  األوســـط:  ]المعجـــم  َطَبرانـــــــی 

 157/13[( از ُعَمیـــرة بـــن ســـعید، از وی؛ َبَدخشـــی )ُنـــُزل األبـــرار: ص20 ]ص53[( از طریـــق َطَبرانـــی 

 و خطیــــــب. نیـــز َجـــــــَزری )أسنـــــی المطالـــب: ص4 ]ص48[( وی را از راویـــان حدیـــث غدیـــر 

شمرده است.

)49(

18/1
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  ]ب[ 

18. َبراء بن عازب انصاری أوسی )سکنا گزیده در کوفه؛ د. 72(�

بـا ذکـر سـند  آمـده اسـت،  زبـان وی در مسـند احمـد )281/4 ]355/5[(  از   حدیـث غدیـر 

َمه، از علی بن زید، از َعدّی بن ثابت، از َبراء.
َ
از َعّفان، از َحّماد بن َسل

و بـه طریـق دیگـر از َعـدّی، از َبـراء کـه آن بـه خواسـت خـدا در حدیث تهنیـت خواهد آمد. 

در سـنن ابن ماجـه )28/1 و 29 ]43/1[( از ابن ُجْدعـان، از َعـدّی، از َبـراء چنیـن آمـده اسـت: »همراه 

آمـد  فـرود  راه  میـان  از منزل هـای  یکـی  در  بازآمدیـم. وی  گـزاْرد،  کـه  از حّجـی   رسـول خدا؟ص؟ 

و فرمـان داد کـه نمـاز جماعـت گـزارده شـود. آن گاه، دسـت علـی را برگرفـت و فرمـود: ›آیـا مـن بر 

 مؤمنـان بیـش از خودشـان والیـت نـدارم؟‹ گفتنـد: ›آری.‹ فرمـود: ›آیـا مـن بـر هـر مؤمنـی بیـش 

از خـودش والیـت نـدارم؟‹ گفتنـد: ›آری.‹ فرمـود: ›پـس ایـن، ولِیّ هر کس اسـت که من موالی 

اویـم. بارخدایـا! پشـتیبان بـاش هـر کـس را کـه از او پشـتیبانی کنـد، و دشـمنی ورز با هـر که با وی 

دشمنی ورزد.‹«

در خصائـــص امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ تألیـــف َنســـائی )ص16 ]ص102[( از ابواســـحاق، از وی؛ تاریـــخ 

ـــی أســـماء الّرجـــال  ـــب الکمـــال ف بغـــداد خطیـــب بغـــدادی )236/14(؛ جامـــع البیـــان طبـــری )428/3(؛ تهذی

ـــز در  ـــد. نی ـــندش می آی ـــظ و س ـــا لف ـــث ب ـــن حدی ـــۀ 181[ ای ـــی ]برگ ـــان َثْعلب ـــف و البی ]484/20[؛ و الکش

 169/2( طبـــری  محّب الّدیـــن  تألیـــف  ِضـــره  الّنَ الّریـــاض  ]1099/3[(؛   437/2( ابن عبدالَبـــّر  إســـتیعاب 

]113/3[( از طریـــق حافـــظ بـــن َســـّمان؛ مناقـــب خطیـــب خوارزمـــی )ص94 ]ص155[( بـــا ذکـــر ســـند از 

ـــر  ـــظ ابوبک ـــل از حاف ـــه نق ـــی )ص25 ]ص40[( ب ـــاغ مالک ـــف ابن َصّب ـــه تألی ـــول المهّم ـــدّی، از وی؛ الفص َع

]بـــن[ احمـــد بـــن حســـین بیهقـــی و امـــام احمـــد بـــن حنبـــل؛ ذخائـــر العقبـــی تألیـــف محّب الّدیـــن 

طبـــری )ص67(؛ کفایـــة الّطالـــب حافـــظ گنجـــی شـــافعی )ص14 ]ص58[( از َعـــدّی بـــن ثابـــت، از وی؛ 

الّتفســـیر الکبیـــر فخـــر رازی )636/3 ]49/12 و 50[(؛ غرائـــب القـــرآن و رغائـــب الفرقـــان نیشـــابوری )194/6(؛ 

نظـــم درر الّســـمطین جمال الّدیـــن زرنـــدی ]ص109[؛ الجامـــع الّصغیـــر )555/2 ]642/2[( از طریـــق احمـــد و 

)50(

19/1
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ابن ماجـــه؛ ِمشـــکاة الَمصابیـــح )ص557 ]360/3[( در بخـــش روایت هـــای رســـیده از طریـــق احمـــد 

از َبـــراء و زیـــد بـــن ارقـــم؛ شـــرح دیـــوان امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ تألیـــف میُبـــدی ]ص406[ از طریـــق احمـــد؛ َفراِئـــد 

ـــمَطین ]64/1[ از پنـــج طریـــق، از َعـــدّی بـــن ثابـــت، از وی؛ کنـــز العّمـــال )152/6]602/11[( از طریـــق  الّسَ

احمـــد، از وی؛ همـــان )397/6 ]133/13[( بـــه نقـــل از ســـنن حافـــظ ابن ابی َشـــیبه بـــا ذکـــر ســـند از وی؛ 

هایـــه تألیـــف ابن َکثیـــر )209/5 ]229/5[( از َعـــدّی، از وی بـــه نقـــل از ابن ماجـــه و حافـــظ  البدایـــة و الّنِ

ـــّرّزاق و حافـــظ ابوَیْعلـــٰی موصلـــی و حافـــظ حســـن بـــن ســـفیان و حافـــظ ابن َجریـــر طبـــری؛  عبدال

و همـــان )349/7 ]386/7[( از طریـــق حافـــظ عبدالـــّرّزاق، از َمْعَمـــر، از ابن ُجْدعـــان، از َعـــدّی، از 

َبراء روایت شده است:

»همـراه پیامبـر گرامـی؟ص؟ حرکـت کردیـم تـا در غدیـر خـّم فـرود آمدیـم. پیامبـر کسـی را 

مأمـور کـرد کـه همـگان را گـردآوَرد. چـون همـه گردآمدیم، فرمود: ›آیا من بر شـما بیـش از خودتان 

مادرانتـان  از  بیـش  بـر شـما  مـن  ›آیـا  فرمـود:  رسـول خدا!‹  ای  ›آری؛  گفتیـم:  نـدارم؟‹  والیـت 

والیـت نـدارم؟‹ گفتیـم: ›آری؛ ای رسـول خدا!‹ فرمـود: ›آیـا من بر شـما بیـش از پدرانتان والیت 

نـدارم؟‹ گفتیـم: ›آری؛ ای رسـول خدا!‹ فرمـود: ›آیـا من ... ؟ آیا مـن ... ؟ آیا من ... ؟‹ گفتیم: 

اسـت1�  او  مـوالی  نیـز  علـی  هسـتم،  او  مـوالی  مـن  کـس  ›هـر  فرمـود:  رسـول خدا!‹  ای  ›آری؛ 

بارخدایا! دوسـت بدار و یاری کن هر که او را دوسـت بدارد و یاری کند؛ و دشـمن شـمار هر کس 

او را دشـمن شـمارد.‹ عمـر بـن خّطـاب گفـت: ›فرخنـده بـادت ای پسـر ابوطالـب! امـروز  بـر هـر 

مؤمنی والیـت یافتی.‹«

َمه، از علـی بـن زیـد؛ ابوهـارون َعْبدی، 
َ
همچنیـن آن را ابن ماجـه از حدیـث َحّمـاد بـن َسـل

از َعـدّی بـن ثابـت، از َبـراء؛ و موسـی بـن عثمان َحْضَرمی از ابن اسـحاق، از َبـراء روایت کرده اند. 

َهْمدانـی،  ابواحمـد  از  ب، 
ّ

َجـال ابوبکـر  از  الفتـی(  )زیـن  عاصمـی  ابومحّمـد  حافـظ  را  آن   نیـز 

 از ابوجعفـر محّمـد بـن ابراهیـم ُقُهسـتانی، از ابوقریـش محّمـد بـن جمعـه، از ابویحیـی ُمقـری، 

آورده،  کـه عبقـات األنـوار ]256/10[  اّمـا در نسـخۀ خّطـی آن چنـان  آمـده؛  هایـه چنیـن  الّنِ و  البدایـة   1. در متـن چاپـی 
کس من موالی اویم، همانا پس از من، علی موالی او است.« این گونه آمده است: »هر 
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َمه، از علـی بـن زید بن ُجْدعان، از َعدّی بـن ثابت، از َبراء به گونه ای 
َ
از پـدرش، از َحّمـاد بـن َسـل

که در حدیث تهنیت خواهد آمد، روایت کرده اسـت.

حدیـث وی در ایـن مآخـذ یافـت می شـود: ُنـُزل األبـرار )ص19 ]ص52[( از طریـق احمد؛ همان 

)ص21 ]ص53[( از طریـق ابوُنَعیـم؛ فضائـل الّصحابـه از َبـراء؛ الُخطط و اآلثار َمْقریـزی )222/2 ]388/1[( 

از طریـق احمـد، از وی؛ مناقـب الّثالثـه ]ص19[ از طریـق احمـد و حافـظ ابوبکـر بیهقـی از وی؛ روح 

المعانی )350/2 ]194/6[( از وی؛ و تفسیر المنار )464/6( از طریق احمد و ابن ماجه، از وی. َجَزری 

)أسنی المطالب: ص3 ]ص53[( او را از راویان این حدیث شمرده است.

19. ُبَرْیَدة بن ُحَصیب ابوسلل اسلمی )د. 63(�

روایــت او در المســتدرک علــی الّصحیحیــن )110/3 ]119/3[( بــه نقــل از محّمــد بــن صالــح بــن 

بــن نصــر،  بــن صالــح می گویــد: »مــا را حدیــث گفــت احمــد   هانــی آمــده اســت. محّمــد 

و برایمــان روایــت خوانــد محّمــد بــن علــی َشــیبانی در کوفــه کــه او، خــود، حدیــث گفتــه از احمــد 

بــن حــاِزم ِغفــاری، از محّمــد بــن عبــداهّلل ُعَمــری، از محّمــد بــن اســحاق، از محّمــد بــن یحیــی 

ابن ابی َغنّیــه1،  از  ابوُنَعیــم  گفــت  حدیــث  را  ›مــا  گفته انــد:  ایشــان  و  یوســف؛  بــن  احمــد   و 

از َحَکــم، از ســعید بــن جبیــر، از ابن عّبــاس، از وی.‹« حدیــث وی )ِحلیــة األولیــاء: 23/4( بــا ذکــر 

ســند از همــان ابن ُعَیینــه ]= ابن ابی َغنّیــه[ و إســتیعاب ابن عبدالَبــّر )473/2 ]1099/3[( در شــرح 

حال امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز آمده است.

در مقتل اإلمام الحسـین؟ع؟ خوارزمی ]48/1[ و أسـنی المطالب َجَزری شـافعی )ص3 ]ص48[( وی 

از اصحـاب روایتگـر حدیـث غدیـر شـمرده شـده اسـت. حدیـث وی در تاریـخ الخلفـاء )ص114 

]ص158[( از طریـق بـّزار؛ الجامـع الّصغیـر )555/2 ]642/2[( از طریـق احمـد؛ کنـز العّمـال )397/6 

]134/13[( بـه نقـل از حافـظ ابن ابی َشـیبه ]المصّنـف: 57/12 و 84[ و ابن َجریـر و ابوُنَعیـم بـا ذکـر 

1. در المســتدرک علــی الّصحیحیــن چنیــن آمــده اســت. در حلیــة األولیــاء تألیــف ابوُنَعیــم »ابن ُعَیینــه«؛ در برخــی ُنســخ 
ــه« اســت. »ابن ابی ُعْتبــه«؛ و در بعضــی »ابن عینــه«؛ آمــده اســت. می گوینــد نــام صحیــح وی همــان »ابن ابی َغنّی

)52(

)53(

)54(
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سندهاشـان، از وی؛ مفتـاح الّنجـا فـی مناقـب آل العبـا ]برگـۀ 45[ و ُنـُزل األبـرار )ص20 ]ص53[( از طریـق 

بـّزار، از وی؛ تفسـیر المنـار )464/6( از طریـق احمـد، از وی روایـت شـده اسـت.

   ]ث[ 

20. ابوسعید ثابت بن ودیعۀ انصاری خزرجی مدنی.

وی از کسـانی اسـت کـه بـرای علـی؟ع؟ بـه حدیـث غدیـر گواهـی داد _ همـان گونـه کـه 

ضمـن حدیـث گواه خواهـی خواهـد آمـد _ . ایـن بـه موجـب روایـت ابن ُعْقـَده )حدیـث الوالیـه(؛ 

و ابن اثیـر )ُاْسـد الغابـه: 307/3؛ 205/5 ]469/3[( اسـت. در تاریـخ آل محّمـد )ص67( وی از راویـان 

حدیـث غدیـر شـمرده شـده اسـت.

   ]ج[ 
 21. جابلر بلن َسلُمَرة بلن ُجنلاَده، ابوسللیمان ُسلوائی )سلکنا گزیلده در کوفله؛ درگذشلتۀ بعلد 

از 70 در کوفه؛ د. 74 به نقل اإلصابه ]212/1[(�

حدیـث غدیـر بـه روایـت وی را ابن ُعْقـَده )حدیـث الوالیـه( گـزارش نمـوده اسـت. خوارزمـی 

را  کـه حدیـث غدیـر  از اصحابـی دانسـته  را  او  )مقتـل اإلمـام الحسـین؟ع؟ : فصـل چهـارم ]48/1[( 

کرده انـد. روایـت 

 مّتقــی هنــدی )کنــز العّمــال: 398/6 ]136/13[( بــه نقــل از حافــظ ابن ابی َشــیبه بــا ذکــر ســند

 از وی، چنیــن روایــت کــرده اســت: »در غدیــر خــّم از ســرزمین ُجحفــه بودیــم کــه رســول خدا؟ص؟ 

بــر مــا درآمــد و دســت علــی را گرفــت و فرمــود: ›هــر کــس مــن بــر وی والیــت دارم، علــی نیــز بــر او 

والیــت دارد.‹«

22. جابر بن عبداهلل انصاری )د. 78/74/73 در مدینه در 94 سالگی(.

حافـظ بـزرگ، ابن ُعْقـَده )حدیـث الوالیـه( بـا ذکـر سـند از وی، چنیـن روایت کرده اسـت: »در 

حّجـة الـوداع، همـراه پیامبـر خـدا؟ص؟ بودیـم. بـه هنـگام بازگشـت، در ُجحفـه فـرود آمـد و بـرای 

)57(
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مـردم خطبـه خوانـد و فرمـود: ›ای مـردم! هرآینه هم از من بازخواسـت خواهد شـد و هم از شـما. 

رسـاندی را  خـدای  پیـام  تـو  کـه  می دهیـم  ›گواهـی  گفتنـد:  چیسـت؟‹  پاسـخ  را  شـما   پـس 

 و خیراندیشـانه انـدرز دادی و وظیفـۀ خویـش را ادا نمـودی.‹ فرمـود: ›هرآینـه من پیش از شـما بر 

حـوض درمی آیـم و آن گاه، شـما بـر آن درمی آییـد. مـن پـس از خویـش دو گرانمایـه در میـان شـما 

گـر بـه آن دو چنـگ زنید، هرگز گمـراه نگردید؛ یکی کتاب خدا اسـت و دیگری  بـه جـا می نهـم؛ ا

عتـرت مـن کـه خانـدان مننـد. آن دو هرگـز جدایـی نمی پذیرنـد تـا آن گاه کـه در کنـارۀ حـوض بر 

مـن درآینـد.‹ سـپس فرمـود: ›آیـا نمی دانیـد کـه مـن بـر شـما بیـش از خودتـان والیـت دارم؟‹ 

گفتنـد: ›آری.‹ پـس در حالـی کـه دسـت علـی را گرفتـه بـود، فرمـود: ›هـر کـس مـن بـر او والیـت 

دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹ سـپس فرمـود: ›بارخدایا! دوسـت بدار و یاری کـن هر کس او را 

دوست بدارد و یاری کند؛ و دشمن شمار هر که او را دشمن شمارد.‹«

 حدیــث غدیــر را ایــن کســان از وی روایــت کرده انــد: ابوبکــر ِجعابــی )ُنَخــب المناقــب(؛ 

و ابن عبدالَبــّر )اإلســتیعاب: 473/2 ]1099/3[(� نیــز حدیــث وی در ایــن مآخــذ یافــت می شــود: 

]296/7[(؛   337/7( الّتهذیــب  تهذیــب  ]484/20[؛  ابوالحّجــاج  الّرجــال  اســماء  فــی  الکمــال   تهذیــب 

کفایــة الّطالــب )ص16 ]ص61[( بــه طریقــی عالــی از اســتادانش: حافــظ شــریف ابوَتّمــام علــی بــن 

یطــی، و حافــظ ابراهیــم  طیــف بــن محّمــد بــن ُقّبَ
ّ
ابی فّخــار هاشــمی، حافــظ ابوطالــب عبدالل

بــن عثمــان کاشــغری. ایشــان بــه طریق هــای خــود از عبــداهّلل بــن محّمــد بــن عقیــل روایــت 

کرده انــد: »در خانــۀ جابــر بــن عبــداهّلل، نــزد وی و علــی بــن حســین و محّمــد بن حنفّیــه و ابوجعفر 

بــودم. مــردی از اهالــی عــراق داخــل شــد و گفــت: ›تــو را بــه خداونــد ســوگند می دهــم کــه چیــزی 

از آن چــه از رســول خدا دیــده و شــنیده ای، برایــم بازگویــی ... .‹« _ تمــام ایــن گــزارش در حدیــث 

گواه خواهــی از مــرد عراقــی و جابــر بــن عبــداهّلل، خواهــد آمــد. _

ــمَطین: ســمط اّول،  وئــی )َفراِئــد الّسَ ایــن گــزارش را ایــن کســان روایــت کرده انــد: حافــظ َحّمُ

هایــه: 209/5 ]232/5[( بــا ذکــر  ــی؛ ابن َکثیــر )البدایــة و الّنِ )59(بــاب نهــم ]62/1[( از طریــق حافــظ ابن َبِطّ
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ســند از عبــداهّلل بــن محّمــد بــن عقیــل، از وی _ همــو ســپس می گویــد: »اســتاد مــا، ذهبــی، گفتــه 

َمة 
َ
ِهْیَعــه، از َبْکــر بــن ســواده، و جــز او، از ابوَســل

َ
اســت: ›ایــن، حدیثــی اســت َحَســن1 و آن را ابن ل

ــال: 398/6  ــد.‹« _ ؛ مّتقــی )کنــز العّم ــه روایــت کرده ان ــه همیــن گون ــر، ب ــن عبدالّرحمــان، از جاب ب

ــان  ــا هم ــۀ 169[( ب ــن ]برگ ــر الِعْقَدی ــْمهودی )جواه ــند از وی؛ َس ــر س ــا ذک ــّزار ب ــل از ب ــه نق ]137/13[( ب

 الفــاظ، از ابن ُعْقــَده _ چنــان کــه ُقْنــُدوزی حنفــی )ینابیــع المــوده: ص41 ]39/1[( نقــل کــرده _ ؛ 

کتفاء( به نقل از حافظ ابن ابی َشیبه )الّسنن( با ذکر سند از وی. و َوّصابی شافعی )اإل

چنـان کـه در ُعْمـدة عیـون األخبـار تألیـف ابن ِبْطریـق )ص53 ]ص107[( آمده، حافـظ ابن َمغاِزلی 

ُذَؤْیـب بـن  َقبیصـة  از  بـن سـواده،  بکـر  از  ذکـر سـند  بـا  ابی طالـب؟ع؟ : ص25[  بـن   ]مناقـب علـی 

َمة بـن عبدالّرحمـان، از جابـر بـن عبـداهّلل چنیـن روایـت کـرده اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ 
َ
 و ابوَسـل

در ُخـّم فـرود آمـد و مـردم از وی فاصلـه گرفتـه بودنـد ]و علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ همـراه وی فـرود 

آمـد. عقـب مانـدن مـردم بـر پیامبـر گـران آمـد[2. او بـه علـی فرمـان داد کـه مـردم را گـردآوَرد. چون 

گردآمدنـد، در میـان ایشـان بـه پـا خاسـت و در حالی که به دسـت علی بـن ابی طالب تکیه زده 

بـود، خـدای را سـپاس و ثنـا گفـت و سـپس فرمـود: ›ای مـردم! هرآینـه فاصلـه گرفتنتـان از مـن 

سـخت ناخشـنودم کـرد، چنـدان کـه گمـان کـردم درختـی کـه بـدان تکیـه داده ام از هـر درخـت 

دیگـر نـزد شـما منفورتر اسـت!‹

آن گاه، فرمـود: ›اّمـا علـی بـن ابی طالـب ]همـواره در کنـار مـن اسـت و[ خداونـد منزلـت او 

و مـن نـزد یکدیگـر را یکسـان قـرار داده اسـت ]و مـن همـان قـدر بـه او نزدیکـم کـه او بـه مـن[. پـس 

خـدای از او خشـنود بـاد، چنـان کـه مـن از او خشـنودم؛ کـه او هیـچ چیـز را بـر نزدیکـی و دوسـتی 

مـن ترجیـح نمی دهـد.‹ سـپس دسـتان او را برافراشـت و فرمـود: ›هر کس من مـوالی اویم، علی 

یـان آن نزدیـک بـه درجـۀ وثاقـت بـه شـمار  کـه دارای سـند باشـد و راو 1. در اصطـالح اهـل سـّنت، »َحَسـن« حدیثـی اسـت 

کننـدۀ آن ثقـه باشـد؛ و در هـر دو صـورت، از هرگونـه نارسـایی و ضعـف خالـی باشـد  گـر سـند نـدارد، ارسـال  آینـد؛ و یـا ا

)محّمـد جمال الّدیـن قاسـمی: قواعـد الّتحدیـث، ص102(.)م.(

ب از مناقب ابن َمغاِزلی افزوده شد.)غ.(
ّ

2. جملۀ درون قال
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هـم مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هر کس او را دوسـت بـدارد و یاری کند؛ 

و دشـمن بدار هر که را با او دشـمنی ورزد.‹ آن گاه، مردم با گریه و زاری به سـوی رسـول خدا؟ص؟ 

کـه  بـود  آن  فقـط  تـو  از  مـا  گرفتـن  فاصلـه  سـبب  خـدا!  پیامبـر  ›ای  گفتنـد:  و  آوردنـد  روی 

کنـون از ]بدی هـای جان هـای خویـش و[1 خشـم  نمی خواسـتیم حضـور مـا بـاری بـر تـو باشـد. ا

پیامبر، به خداوند پناه می جوییم.‹ بدین سان، رسول خدا؟ص؟ از ایشان خشنود گشت.«

چنـــان کـــه در ضیـــاء العالمیـــن آمـــده، َثْعلبـــی )الکشـــف و البیـــان ]برگـــۀ 181[( ایـــن گـــزارش را 

آورده اســـت.

]ص48[(؛ ص3  المطالـب:  )أسـنی  َجـَزری  ]48/1[(؛  الحسـین؟ع؟  اإلمـام  )مقتـل   خوارزمـی 

 و قاضی )تاریخ آل محّمد: ص67( جابر را از راویان حدیث غدیر شمرده اند.

23. َجَبلة بن عمرو انصاری.

ابن ُعْقَده )حدیث الوالیه( حدیث غدیر را با ذکر سند از وی روایت کرده است.

لی )د. 59/58/57(�
َ
24. جبیر بن ُمسِعم بن َعدّی ُقَرشی َنوف

 قاضــی بهلــول بهجــت )تاریــخ آل محّمــد: ص68( او را از راویــان حدیــث غدیــر شــمرده 

و َهْمدانــی )مــوّدة القربــی( بخشــی از روایــت وی را آورده کــه حنفــی )ینابیــع المــوّده: ص31 و 366 

]30/1؛ 71/2[( آن را نقــل کــرده اســت.

25. َجریر بن عبداهلل بن جابر َبَجلی)د. 54/51(�

روایـــت وی از حدیـــث غدیـــر در مجمـــع الّزوائـــد حافـــظ َهیَثمـــی )106/9( بـــه نقـــل از المعجـــم 

الکبیـــر َطَبرانـــی ]357/2[ بـــا ذکـــر ســـند از وی، چنیـــن آمـــده اســـت: »در حّجـــة الـــوداع، آییـــن حـــج 

ــد. پـــس  گوینـ ــّم  ــر خـ ــه آن را غدیـ کـ ــیدیم  ــی رسـ ــه مکانـ ــم. ]در بازگشـــت[ بـ ــای آوردیـ ــه جـ را بـ

گردآمدنـــد و آن گاه،  بـــه نمـــاز جماعـــت فراخواْنـــد. مهاجـــران و انصـــار  منـــادی، مـــردم را 

ب از مناقب ابن َمغاِزلی افزوده شد.)غ.(
ّ

1. جملۀ درون قال
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گواهـــی  را  مـــردم! چـــه چیـــز  ›ای  فرمـــود:  و  پـــا خاســـت  بـــه  مـــا  میـــان  در  رســـول خدا؟ص؟ 

کـــه معبـــودی جـــز خداونـــد نیســـت.‹ فرمـــود: ›ســـپس  گفتنـــد: ›گواهـــی می دهیـــم  می دهیـــد؟‹ 

ـــد بنـــده و فرســـتادۀ خـــدا اســـت.‹ فرمـــود: ›پـــس چـــه  ـــه محّم ک ـــن  گفتنـــد: ›و ای ـــز را؟‹  چـــه چی

گفتنـــد: ›خـــدا و رســـولش مـــوالی مـــا هســـتند.‹ ســـپس پیامبـــر بـــا  کســـی بـــر شـــما والیـــت دارد؟‹ 

کـــرده،  یـــش را رهـــا  دســـت خویـــش بـــر بـــازوی علـــی نواخـــت و او را بـــر پـــا ایســـتانید و بازو

کـــس خـــدا و رســـولش بـــر او والیـــت دارنـــد، ایـــن نیـــز بـــر او  ســـاعدش را برگرفـــت و فرمـــود: ›هـــر 

کنـــد؛  کـــس او را دوســـت بـــدارد و یـــاری  کـــن هـــر  ـــا! دوســـت بـــدار و یـــاری  والیـــت دارد. بارخدای

کـــه بـــه او محّبـــت  کـــه او را دشـــمن شـــمارد. بارخدایـــا! هـــر یـــک از مـــردم  و دشـــمن شـــمار هـــر 

ـــا!  ـــه ورز. بارخدای کین ـــه او  ـــو هـــم ب ـــه ورزد، ت کین ـــه او  ـــه ب ـــت ورز؛ و هرک ـــه وی محّب ـــز ب ـــو نی ورزد، ت

کـــه پـــس از خویـــش در زمیـــن بـــه ودیعـــت  پـــس از آن دو بنـــدۀ صالـــح1 ]کســـی جـــز تـــو را[ نمی یابـــم 

گویـــد:  کننـــدۀ حدیـــث از َجریـــر[  نهـــم. پـــس تـــو نیکـــی را بـــرای او تقدیـــر فرمـــا!‹« بشـــر ]= روایـــت 

کیانند؟« گفت: »نمی دانم.« که آن دو بندۀ صالح  »پرسیدم 

ص114  الخلفــاء:  )تاریــخ  ســیوطی  کرده انــد:  روایــت  وی  از  کســان  ایــن  را  غدیــر  حدیــث 

هایــه: 394/7 ]386/7[(؛ مّتقــی هنــدی )کنــز  ]ص158[( از طریــق َطَبرانــی؛ ابن َکثیــر )البدایــة و الّنِ

کتفــاء(؛ و َبَدخشــی )مفتــاح  العّمــال: 154/6 و 399 ]609/11؛ 138/13[( از طریــق َطَبرانــی؛ َوّصابــی )اإل

1. در حاشـــیۀ هدایـــة العقـــول )ص 31( آمـــده اســـت: »شـــاید مـــراد پیامبـــر از دو بنـــدۀ صالـــح، ابوبکـــر و عمـــر باشـــد؛ و برخـــی 
گفته انـــد: حمـــزه و جعفـــر _ خـــدای از هـــر دو خشـــنود بـــاد! _ ؛ زیـــرا هـــرگاه  گفته انـــد: مـــراد، خضـــر و الیـــاس اســـت؛ و بعضـــی 
کـــه مـــرا جعفـــر  یغـــا از جعفـــر،  کـــه مـــرا حمـــزه نیســـت؛ در یغـــا از حمـــزه،  جنـــگ شـــّدت می گرفـــت، علـــی؟ع؟ می فرمـــود: ›در
ـــق،  ـــن مصادی ـــه ای ـــح ب ـــدۀ صال ـــردن دو بن ک ـــیر  ـــرای تفس ـــرا ب ـــت؛ زی ـــت اس ـــی نادرس گمانه زن ـــن  ـــن، ای ـــاور م ـــه ب ـــت.‹ ب نیس
مـــه بدرالّدیـــن محّمـــد 

ّ
کـــه ســـرور مـــن عال بایـــد دلیلـــی در دســـت داشـــت و ظاهـــرًا چنیـــن دلیلـــی در دســـت نیســـت؛ چـــرا 

کـــه از تفســـیر ایـــن حدیـــث پرســـیده بودنـــد، چنیـــن  کنـــد _ در پاســـخ برخـــی  بـــن ابراهیـــم بـــن مفّضـــل _ خدایـــش رحمـــت 
کتـــب حدیـــث، بـــه پاســـخی در ایـــن بـــاب دســـت نیافتـــم. البّتـــه در روایـــت مجمـــع الّزوائـــد  گفـــت: ›در هیـــچ یـــک از 
کـــه روایـــت را از  ـــرا بشـــر  کـــه نشـــان می دهـــد راوی نیـــز نمی دانســـته اســـت مـــراد از آن دو مـــرد چیســـت؛ زی شـــاهدی اســـت 
مـــه بدرالّدیـــن _ 

ّ
گفـــت: “نمی دانـــم.”‹ عال کیاننـــد؟” و او  کـــرده، می گویـــد: “پرســـیدم ایـــن دو بنـــدۀ صالـــح  َجریـــر نقـــل 

ـــان  گم ـــدس و  ـــا ح ـــوان ب ـــت، نمی ت ـــان نیس ـــی در می ـــل نقل ـــه دلی ک ـــواردی  ـــن م ـــد: ›در چنی گوی ـــد! _  کن ـــت  ـــش رحم خدای
ـــه تفســـیر پرداخـــت ... .‹« ب
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الّنجــا فــی مناقــب آل العبــا ]برگــۀ 45[(. خوارزمــی )مقتــل اإلمــام الحســین؟ع؟ ]48/1[( او را از اصحــاب 

روایــت کننــدۀ حدیــث غدیــر شــمرده اســت.

26. ابوذر ُجْنَدب بن ُجناَدۀ ِغفاری )د. 31(�

ـــمَطین )بـــاب  ـــد الّسَ ـــَده؛ ُنَخـــب المناقـــب ِجعابـــی؛ و َفراِئ ـــه تألیـــف ابن ُعْق حدیـــث او در حدیـــث الوالی

پنجـــاه وهشـــتم ]315/1[( آمـــده اســـت. خطیـــب خوارزمـــی )مقتـــل اإلمـــام الحســـین؟ع؟ ]48/1[(؛ و 

شـــمس الّدین َجـــَزری شـــافعی )أســـنی المطالـــب: ص4 ]ص48[( وی را از راویـــان حدیـــث غدیـــر 

دانســـته اند.

27. ابوُجنیده ُجْنَدع بن عمرو بن ماِزن انصاری.

ابن اثیـر )ُاْسـد الغابـه: 308/1 ]364/1[( بـا ذکـر سـند از عبـداهّلل بـن عـال، از ُزْهـری، از سـعید بن 

َجنـاب، از ابوعنفوانـۀ ماِزنـی، از ُجْنـَدع آورده اسـت: »از پیامبـر؟ص؟ شـنیدم کـه فرمـود: ›هر کس 

گاهانـه بـر مـن دروغ بنـدد، سـزا اسـت کـه در جایگاهـش در آتش قـرار گیرد.‹ آ

گر دروغ گویم _ آن گاه که به هنگام بازگشت از حّجة  خود از او شنیدم _ دو گوشم کر باد، ا

 الـوداع، در غدیـر خـّم فـرود آمـد، در میـان مـردم بـه خطبـه برخاسـت و دسـت علـی را برگرفـت

و فرمـود: ›هـر کـس مـن بـر او والیـت دارم، ایـن نیـز بـر او والیـت دارد. بارخدایـا! دوسـت و یـاور آن 

کس باش که او را دوست دارد و یاری کند؛ و دشمن شمار هر که او را دشمن شمارد.‹«

کنــده از  عبــداهّلل بــن عــال گویــد: »بــه ُزْهــری گفتــم: ›در شــام کــه همــواره گوش هایــت آ

شــنیدن دشــنام بــه علــی اســت، چنیــن حدیثــی را روایــت مکــن.‹ وی گفت: ›به خدا ســوگند! 

گــر بازگویــم، کشــته شــوم.‹« ایــن خبــر  نــزد مــن از فضیلت هــای علــی چنــدان روایــت اســت کــه ا

را هــر ســه تــن ]= محّمــد بــن یحیــی بــن َمنــده؛ ابوُنَعیــم اصفهانــی؛ و ابوعمــر بــن عبدالَبــّر ُقْرُطبــی 

مالکــی[ بــا ذکــر ســند آورده انــد و شــیخ محّمــد صــدر العالــم )معــارج الُعلــی( از طریــق حافــظ 

ــد )ص67( وی از روایتگــران  ــخ آل محّم ــرده اســت. در تاری ــَدع نقــل ک ــر ســند از ُجْن ــا ذک ابوُنَعیــم ب

حدیث غدیر شمرده شده است.

)63(

)64(
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  ]ح[

ة بن ُجَوین ابوُقدامۀ ُعَرنی َبَجلی )د. 79/76(� 28. َحّبَ

حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 103/9( او را ثقـه دانسـته و خطیـب )تاریـخ بغـداد: 276/8( او را 

کـه وی ثقـه اسـت. ابن ُعْقـَده )حدیـث  کـرده  تابعـی شـمرده و از صالـح بـن احمـد، از پـدرش نقـل 

الوالیـه( بـا ذکـر سـند؛ و دوالبـی )الکنـی و األسـماء: 88/2( از حسـن بـن علـی ابـن َعّفان، و او از حسـن 

َمة بن ُکَهیـل، از َحّبۀ ُعَرنـی، از ابوِقالبه1 روایت کرده اسـت: »در 
َ
بـن عطّیـه، و وی از یحیـی بـن َسـل

َرْحَبه، علی از مردم خواست که به حدیث غدیر گواهی دهند. ده و َاندی مرد برخاستند که در 

میـان ایشـان مـردی بـود کـه ُجّبـه ای بـر تـن داشـت و بر آن باالپوشـی َحضَرمی پوشـیده بود. ایشـان 

گواهـی دادنـد کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: ›هر که من بـر او والیت دارم، علی نیز بر او والیـت دارد.‹«

از وی  را  حافـظ ابن َمغاِزلـی )مناقـب علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ ]ص20[( حدیـث گواه خواهـی 

روایـت کـرده کـه بـه خواسـت خـدا خواهد آمـد. خطیـب خوارزمی )مقتـل اإلمام الحسـین؟ع؟ ( وی 

را از اصحـاب روایتگـر حدیـث غدیر شـمرده اسـت. ابن اثیر )ُاْسـد الغابـه: 367/1 ]439/1[( ضمن 

شـرح حـال حّبـه، آورده اسـت: »ابوالعّبـاس بـن ُعْقـَده او را در شـمار اصحـاب یـاد کـرده و از 

از  ُمزاِحـم،  بـن  نصـر  از  عبدالملـک،  بـن  حسـین  بـن  احمـد  و  زیـاد  بـن  یوسـف  بـن  یعقـوب 

عبدالملـک بـن مسـلم ُمالیـی، از پـدرش، از َحّبـة بـن ُجَویـن ُعَرنـی َبَجلـی چنیـن روایـت نموده 

 اسـت: ›در روز غدیـر خـّم، پیامبـر؟ص؟ بـه هنـگام نیمـروز، مـردم را بـه نمـاز جماعـت فراخواْنـد

 و پـس از سـپاس و سـتایش خداونـد، فرمـود: “ای مـردم! آیـا می دانیـد کـه مـن بیـش از خودتـان 

بر شـما والیت دارم؟” گفتند: “آری.” فرمود: “پس هر که من بر او والیت دارم، علی نیز موالی 

او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمن 

شـمار هـر کـس وی را دشـمن شـمارد.” آن گاه، دسـت علـی را برگرفـت و چنـدان برافراشـت کـه 

زیر بغل هر دو را دیدم؛ و من آن روز مشرک بودم.‹«

1. در نسخه ها چنین آمده؛ اّما درسِت آن چنین است: از َحّبۀ ُعَرنی ابوقدامه.
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مـواالة  از  نقـل  بـه  ابن َحَجـر )اإلصابـه: 372/1(  نیـز  و  آورده  بـا سـند  را  روایـت  ایـن  ابوموسـی 

آورده انـد. را  حدیـث  ایـن   )]32/1[ ص34  المـوّده:  )ینابیـع  ُقْنـُدوزی  همچنیـن  و  ابن ُعْقـَده؛ 

29. ُحْبشی بن ُجناَدۀ سلولی )سکنا گزیده در کوفه(.

وی از همـان کسـان اسـت کـه در روز گواه خواهـی، بـرای علـی گواهـی داد، چنـان کـه در 

حدیـث َاْصَبـغ خواهـد آمـد. این گـزارش را ابن ُعْقَده )حدیث الوالیه(؛ ابن اثیر )ُاْسـد الغابه: 307/3؛ 

ذهبـی  از  نقـل  بـه   )]114/3[  169/2 ِضـره:  الّنَ )الّریـاض  طبـری  محّب الّدیـن  و  ]469/3[(؛   205/5

آورده انـد. سـیوطی )جمـع الجوامـع( از طریـق َطَبرانـی )المعجـم الکبیـر ]16/4[(؛ مّتقـی هنـدی )کنـز 

هایـه: 211/5؛ 349/7 ]232/5؛ 386/7[( از  العّمـال: 154/6 ]609/11[(؛ و ابن َکثیـر شـامی )البدایـة و الّنِ

ابواسـحاق، از وی روایـت کرده انـد کـه در روز غدیـر خـّم از رسـول خدا؟ص؟ شـنیده اسـت: »هـر که 

مـن بـر او والیـت دارم، علـی نیـز بـر او والیـت دارد. بارخدایـا! دوسـت بـدار و  یـاری کـن هـر کـه او را 

دوست بدارد و  یاری کند؛ و دشمن شمار هر کس وی را دشمن شمارد.«

»از  اسـت:  کـرده  روایـت  چنیـن  ُحْبشـی  از   )106/9 الّزوائـد:  )مجمـع  َهیَثمـی  حافـظ 

رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم کـه در روز غدیـر خـّم فرمـود: ›بارخدایـا! هـر کـس کـه مـن مـوالی وی 

هسـتم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هرکـه او را دوسـت بـدارد 

کـن  یـاری  را  کننـده اش  یـاری  باشـد.  او  کـه دشـمن  هـر کـس  بـا  بـاش  و دشـمن  کنـد؛  یـاری   و 

و پشـتیبانش را پشـتیبان بـاش.‹« ایـن حدیـث را کـه راویانـش ثقـه شـمرده می شـوند، َطَبرانـی 

روایـت کـرده اسـت. نیـز آن را بـه همیـن طریق و به نقل از َطَبرانی، سـیوطی )تاریخ الخلفاء: ص114 

هـّم« در ابتـدای آن بـه چشـم نمی خـوَرد.
ّ
]ص158[( آورده، بـا ایـن تفـاوت کـه کلمـۀ »الل

َبَدخشـی )ُنُزل األبرار: ص20 ]ص53[؛ مفتاح الّنجا فی مناقب آل العبا ]برگۀ 45[(؛ و شـیخ ابراهیم 

کتفـاء فـی َفضـل األربعة الخلفـاء( از طریق َطَبرانی و به همان الفاظ که سـیوطی  َوّصابـی شـافعی )اإل

آورده، روایت ُحْبشی را یاد کرده اند. َجَزری )أسنی المطالب: ص4 ]ص48[( او را از راویان حدیث 

غدیر شـمرده است.
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30. حبیب بن ُبَدیل بن َوْرقاء ُخزاعی.

ابن ُعْقــَده )حدیــث الوالیــه( بــا ذکــر ســند، حدیــث وی را یــاد کــرده اســت. نیــز ابن اثیــر )ُاْســد 

الغابــه: 368/1 ]441/1[( بــه نقــل از کتــاب المــواالة ابن ُعْقــَده، بــا ذکــر ســند از ِزّر بــن ُحَبیــش، 

ــو ای مــوالی  ــر ت ــر علــی؟ع؟ ســالم گفتنــد: »ســالم ب ــه ب حدیــث ســوارگان را آورده کــه بدیــن گون

مــا.« در ایــن حدیــث کــه خواهیــم آوْرد، گواهــی حبیــب بــه حدیــث غدیــر بــرای علــی؟ع؟ آمــده 

ــاد کــرده اســت. ــه: 304/1( ی ــر )اإلصاب ــۀ خالصــه شــده، ابن َحَج ــه گون و آن را ب

َسید ابوَسریَحۀ ِغفاری )از »اصحاب شجره«؛ د. 42/40(�
ُ
یفة بن ا

َ
31. ُحذ

الِعْقَدیـن:  ]جواهـر  َسـْمهودی  از  نقـل  بـه   )]37/1[ المـوّده )ص38  ینابیـع  کـه صاحـب   چنـان 

یفه را یاد کرده است.
َ

برگۀ 172[ آورده، ابن ُعْقَده )حدیث المواالة( حدیث غدیر از ُحذ

بـه نقـل از ینابیـع المـوّده، َسـْمهودی گفتـه اسـت: »ابن ُعْقـَده )حدیـث المـواالة( بـا ذکـر سـند از 

آینـه  ُاَسـید روایـت کـرده کـه پیامبـر؟ص؟ فرمـود: ›ای مـردم! هـر  یفـة بـن 
َ

عامـر بـن َضْمـره و ُحذ

خداونـد بـر مـن والیـت دارد و مـن بیـش از خودتـان بـر شـما والیـت دارم. هـال کـه هـر کـس مـن 

موالی اویم، این موالی او است.‹

او را شـناختند. سـپس  و دسـت علـی را برگرفـت و برافراشـت، چنـدان کـه همـۀ مـردم 

فرمـود: ›بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یاری کند؛ و دشـمن بدار 

هـر کـس را کـه بـا وی دشـمنی ورزد.‹ پس فرمود: ›آن گاه که در کنـارۀ آن حوض، نزد من درآیید، 

از شـما خواهـم پرسـید کـه بـا آن دو گرانمایـه چـه کرده ایـد!؟ پـس مراقـب باشـید که پـس از من با 

آن دو چـه می کنیـد.‹ گفتنـد: ›آن دو گرانمایـه کدامنـد؟‹ فرمـود: ›گرانمایـۀ برتـر، کتـاب خـدا 

 اسـت کـه دسـتاویزی اسـت، یـک سـویش در دسـت خـدا و سـوی دیگـرش در دسـتان شـما؛ 

و گرانمایۀ فروتر، خاندان منند ... .‹«

ابن ُعْقــَده بــه طریقــی دیگــر نیــز همیــن روایــت را آورده و ســپس گفتــه کــه آن را َطَبرانــی 

)المعجــم الکبیــر ]180/3[( و ضیــاء )المختــاره( بــا ذکــر ســند گــزارش کرده انــد. ِترِمــذی )الّســنن: 

)67(
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یفــة بــن ســریحه 
َ

َمة بــن ُکَهیــل، از ابوالُطفیــل، از ُحذ
َ
298/2 ]591/5[( همیــن حدیــث را از َســل

آورده و آن را حدیثــی َحَســن و صحیــح دانســته اســت.

یفـه، از طریـق حافـظ 
َ

َمة بـن ُکَهیـل، از ُحذ
َ
ابن اثیـر )ُاْسـد الغابـه ]136/6[( بـا ذکـر سـند از َسـل

ابن َصّبـاغ  و  ـمَطین ]274/2[(؛  الّسَ )َفراِئـد  وئـی  َحّمُ ابوموسـی؛  و حافـظ  ابوُنَعیـم  و حافـظ  ابوعمـر 

ابوالفتـوح اسـعد بـن ابی الَفضائـل ِعْجلـی  از  بـه نقـل  مالکـی )الفصـول المهّمـه: ص25 ]ص40[( 

یفـة بـن ُاَسـید و عامـر بـن لیلـی بـن َضْمره 
َ

)الموجـز فـی فضائـل الخلفـاء األربعـه( بـا سـندی کـه بـه ُحذ

می رسـد، روایـت کرده انـد کـه آن دو گفته انـد:

ــه  ــوداع، بازمی گشـــت، بـ ــة الـ ــی حّجـ ــّج خویـــش، یعنـ ــا حـ ــول خدا؟ص؟ از تنهـ ــی رسـ »وقتـ

ُجحفـــه رســـید و دســـتور داد کـــه کســـی زیـــر درختـــاِن سایه گســـتِر نزدیـــک بـــه هـــم1 در آن ســـیلگاه 

 فـــراخ فـــرود نیایـــد. آن گاه کـــه جماعـــت در جـــای خـــود قـــرار گرفتنـــد، کســـانی فرســـتاد تـــا خـــار

ــه ســـوی آن  ــر برآمـــد، وی بـ ــاز ظهـ ــه بانـــگ نمـ ــان را بروبنـــد. آن گاه کـ ــر آن درختـ ک زیـ  و خاشـــا

ـــه جماعـــت گـــزاْرد. در آن روز کـــه روز  ـــر آن هـــا نمـــاز را پیشـــاپیش مـــردم ب درخت هـــا روی آوْرد و زی

غدیـــر خـــّم بـــه شـــمار آمـــد، پیامبـــر پـــس از گـــزاردِن نمـــاز، فرمـــود: ›ای مـــردم! خـــدای باریـــک داِن 

گاه، مـــرا خبـــر داده کـــه هیـــچ پیامبـــری بیـــش از نیـــِم عمـــِر پیامبـــر پیـــش از خـــود زندگانـــی  آ

نمی کنـــد. هـــر آینـــه گمـــان دارم کـــه نـــزد خـــدا فراخوانـــده شـــده ام و ایـــن دعـــوت را اجابـــت 

ـــالغ  ـــدا را[ اب ـــاِم خ ـــا ]پی ـــه آی ـــند ک ـــما می پرس ـــم از ش ـــد و ه ـــد ش ـــؤال خواه ـــن س ـــم از م ـــم. ه می کن

ــردی ــالغ کـ ــا ابـ ــه همانـ ــت کـ ــن اسـ ــا ایـ ــخ مـ ــد: ›پاسـ ــت؟‹ گفتنـ ــما چیسـ ــخ شـ ــرده ام. پاسـ  کـ

 و ســـخت کوشـــیدی و دلســـوزانه انـــدرز دادی؛ کـــه خدایـــت پـــاداش خیـــر دهـــد!‹ فرمـــود: ›آیـــا 

ــتادۀ او اســـت  ــز خـــدای نیســـت و محّمـــد بنـــده و فرسـ  شـــهادت نمی دهیـــد کـــه معبـــودی جـ

ـــد؟‹  ـــق می یاب ـــه راســـتی تحّق ـــد و نیـــز برانگیختـــه شـــدن پـــس از مـــرگ ب و بهشـــت و دوزخ خداون

گفتنـــد: ›هرآینـــه شـــهادت می دهیـــم.‹ فرمـــود: ›بارخدایـــا! گـــواه بـــاش.‹ آن گاه، فرمـــود: ›ای 

1. در نسـخۀ متـن روایـت »متغادیـات« اسـت؛ لیکـن همـان گونـه کـه در دیگـر مآخـذ آمـده، »متقاربـات« ]= نزدیـک بـه هـم[ 
صحیح اسـت.
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مـــردم! آیـــا نمی شـــنوید؟ َهـــال  کـــه هرآینـــه خداونـــد بـــر مـــن والیـــت دارد و مـــن بیـــش از خودتـــان بـــر 

شـــما والیـــت دارم. َهـــال کـــه هـــر کـــس مـــن مـــوالی او هســـتم، علـــی نیـــز مـــوالی او اســـت.‹ ســـپس 

دســـت علـــی را بگرفـــت و برافراشـــت، چنـــدان کـــه همـــۀ جماعـــت او را دیدنـــد. پـــس فرمـــود: 

ـــاش  ـــاری کنـــد؛ و دشـــمن ب ـــدارد و ی ـــه او را دوســـت ب ـــاری کـــن هـــر ک ـــدار و ی ـــا! دوســـت ب ›بارخدای

با هر کس که با وی دشمنی ورزد.‹«

نویســـندۀ مناقـــب الّثالثـــه )چـــاپ مصـــر: ص19( همیـــن روایـــت را از کتـــاب موجـــز حافـــظ 

یفـــه 
َ

کر )تاریـــخ مدینـــة دمشـــق ]226/12[( از ابوالُطفیـــل، از ُحذ ابوالفتـــوح نقـــل کـــرده و نیـــز ابن عســـا

ــد:  ــه: 209/5؛ 348/7 ]231/5؛ 385/7[( می گویـ هایـ ــة و الّنِ ــر )البدایـ ــوده اســـت. ابن َکثیـ روایـــت نمـ

یفـــة بـــن ُاَســـید روایـــت کـــرده کـــه چـــون 
َ

بـــوذ، از ابوالُطفیـــل، از ُحذ »ایـــن حدیـــث را معـــروف بـــن َخّرَ

رســـول خدا؟ص؟ از حّجـــة الـــوداع بازگشـــت، بـــه اصحـــاب خـــود فرمـــان داد کـــه در پیرامـــون 

درختـــاِن نزدیـــک بـــه هـــم در آن ســـیلگاه فـــراخ فـــرود نیاینـــد. ســـپس ایشـــان را فراخواْنـــد و زیـــر آن 

گاه  درختـــان نمـــاز گـــزاْرد و آن گاه، برخاســـته، فرمـــود: ›ای مـــردم! همانـــا خـــدای باریـــک داِن آ

خبـــرم داده کـــه هیـــچ پیامبـــری بیـــش از نیـــِم عمـــر پیامبـــر پیـــش از خـــود در ایـــن دنیـــا نمی پایـــد. 

هرآینـــه گمـــان دارم کـــه نزدیـــک اســـت ]بـــه ســـوی خـــدا[ فراخوانـــده شـــوم و ]دعوتـــش را[ اجابـــت 

ــم از شـــما. آن گاه، پاســـخ شـــما چـــه خواهـــد  ــم از مـــن بازخواســـت خواهـــد شـــد و هـ کنـــم. هـ

 بـــود؟‹ گفتنـــد: ›گواهـــی می دهیـــم کـــه دیـــن خـــدا را ابـــالغ کـــردی و دلســـوزانه انـــدرز فرمـــودی

 و ســـخت کوشـــیدی؛ کـــه خدایـــت جـــزای نیـــک دهـــد!‹ فرمـــود: ›آیـــا گواهـــی نمی دهیـــد کـــه 

ـــد، ـــت و دوزخ خداون ـــت و بهش ـــتادۀ او اس ـــده و فرس ـــد بن ـــت و محّم ـــدای  نیس ـــز خ ـــودی ج  معب

ـــد در پیـــش اســـت و خـــدای همـــۀ خفتـــگان در گورهـــا   و مـــرگ حقیقـــت دارد و قیامـــت بی تردی

ــا گواهـــی می دهیـــم.‹ فرمـــود: ›بارخدایـــا! شـــاهد  را برمی انگیزاَنـــد؟‹ گفتنـــد: ›آری؛ بـــه این هـ

بـــاش.‹ ســـپس فرمـــود: ›ای مـــردم! هرآینـــه خداونـــد مـــوالی مـــن اســـت و مـــن مـــوالی مؤمنـــان 

ــز  ــن نیـ ــتم، ایـ ــوالی او هسـ ــه مـــن مـ ــر کـ ــان والیـــت دارم. هـ ــر ایشـ ــان بـ ــتم و بیـــش از خودشـ هسـ

ـــاری کنـــد؛ ـــدارد و ی ـــاری کـــن هـــر کـــه او را دوســـت ب ـــدار و ی ـــا! دوســـت ب  مـــوالی او اســـت. بارخدای
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 و دشـــمن شـــمار هـــر کـــه را بـــا او دشـــمنی ورزد.‹ ســـپس فرمـــود: ›ای مـــردم! مـــن پیـــش از شـــما 

درمی گـــذرم و شـــما بـــر کنـــارۀ حـــوض، بـــر مـــن درمی آییـــد. پهنـــای آن حـــوض بیـــش از فاصلـــۀ 

ُبصـــرا و صنعـــا اســـت و در آن، ظرف هایـــی بـــه شـــمار ســـتارگان و جام هایـــی ســـیمین قـــرار دارد. 

ـــس  ـــد. پ ـــه کرده ای ـــه چ ـــا دو گرانمای ـــه ب ـــید ک ـــم پرس ـــما خواه ـــد، از ش ـــن درمی آیی ـــزد م ـــه ن آن گاه ک

مراقـــب باشـــید کـــه پـــس از مـــن بـــا آن دو چـــه می کنیـــد؛ یکـــی گرانمایـــۀ برتـــر، یعنـــی کتـــاب خـــدا 

کـــه دســـتاویزی اســـت از یـــک ســـو در دســـت خـــدای و از دیگـــر ســـو در دســـت شـــما. پـــس بـــه آن 

درآویزیـــد تـــا بـــه گمراهـــه نرویـــد و دینتـــان دگرگـــون نشـــود. و دیگـــر گرانمایـــۀ فروتـــر، عتـــرت مـــن، 

گاه مـــرا خبـــر داده کـــه ایـــن دو هرگـــز از هـــم  یعنـــی خانـــدان مننـــد. همانـــا خـــدای باریـــک داِن آ

جدا نمی شوند تا آن گاه که بر کنارۀ آن حوض بر من درآیند.‹«

بـوذ[ روایت کرده اسـت. ابن َحَجر  کر ایـن روایـت بلنـد را از طریـق معـروف ]بـن َخّرَ ابن عسـا

)الّصواعـق المحرقـه: ص25 ]ص43[( همیـن روایـت را از وی، از طریـق َطَبرانـی و جـز او، بـا سـندی 

بی )الّسـیرة الحلبّیـه: 301/3 ]274/3[( 
َ
کـه نـزد خـود او صحیـح به شـمار می آید، گـزارش کرده و َحل

نیـز آن را بـه نقـل از َطَبرانـی آورده اسـت.

همچنیـن حکیـم ِترِمـذی )نـوادر األصـول ]163/1[( و َطَبرانـی )المعجم الکبیر ]180/3[( با سـند 

صحیـح، آن را روایـت کرده انـد، چنـان کـه نویسـندۀ مفتـاح الّنجـا فی مناقـب آل العبا ]برگـۀ 44[ از آن 

دو نقـل کـرده اسـت. روایـت را بـا همیـن تفصیـل، حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 165/9( از هردو 

طریـِق َطَبرانـی آورده و راویـان یکـی از دو طریـق را ثقـه دانسـته اسـت. ایـن کسـان نیـز روایـت او را 

آورده انـد: »]صاحـِب[ ُنـُزل األبـرار )ص18 ]ص51[( از طریـق ِترِمذی )نـوادر األصول( و َطَبرانی )المعجم 

َول: ص102 ]305/1[( از وی، از 
ُ

یفـه؛ َقَرمانـی )أخبـار الـّد
َ

الکبیـر( بـا ذکـر َسندشـان از ابوالُطفیـل، از ُحذ

ِترِمـذی؛  از  بـه نقـل  ِترِمـذی؛ و سـیوطی )تاریـخ الخلفـاء: ص114 ]ص158[(  بـه طریـق  پیامبـر؟ص؟ 

از  را  او  )تاریـخ آل محّمـد: ص68(  و قاضـی  خطیـب خوارزمـی )مقتـل اإلمـام الحسـین؟ع؟ ]48/1[(؛ 

روایت کنندگان حدیث غدیر شمرده اند.
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یفة بن یمان یمانی )د. 36(1�
َ

32. ُحذ

کـــم  المناقـــب(؛ حا )ُنَخـــب  ابوبکـــر ِجعابـــی  الوالیـــه(؛  ابن ُعْقـــَده )حدیـــث  را  حدیـــِث وی 

َحْســـکانی )دعـــاء الهـــداة الـــی أداء حـــّق المـــواالة( آورده انـــد. َحْســـکانی پـــس از آوردن حدیـــث وی، 

می گویـــد: »حدیـــث او را بـــر ابوبکـــر محّمـــد بـــن محّمـــد صیدالنـــی خوانـــدم؛ وی آن را پذیرفـــت.« 

َجَزری )أسنی المطالب: ص4 ]ص48[( او را از صحابۀ روایتگر حدیث غدیر شمرده است.

33. َحّسان بن ثابت.

او از غدیرّیه سرایان سدۀ نخست است. شعر و شرح حال وی را در بخش مربوط بنگرید.

34. امام حسن مجتبی )نوادۀ پیامبر( _ صلوات اهّلل علیه _ �

حدیـث وی را ابن ُعْقـَده )حدیـث الوالیـه( بـا ذکـر سـند؛ و ِجعابـی )ُنَخـب المناقـب( آورده انـد. 

خوارزمـی او را در شـمار راویـان حدیـث غدیـر دانسـته اسـت.

35. امام شلید، حسین )نوادۀ پیامبر( _ سالم اهلل علیه _ �

حدیـــث او را ابن ُعْقـــَده )حدیـــث الوالیـــه( بـــا ذکـــر ســـند؛ و ِجعابـــی )ُنَخـــب المناقـــب( آورده انـــد. 

خطیـــب خوارزمـــی )مقتـــل اإلمـــام الحســـین؟ع؟ ]48/1[( او را از راویـــان حدیـــث غدیـــر شـــمرده اســـت.

ب، از ابوســعید 
ّ

چنیــن اســت روایــت حافــظ عاصمــی )زیــن الفتــی( از اســتادش ابوبکــر َجال

رازی، از ابوالحســن علــی بــن َمهرویــۀ قزوینــی، از داوود بــن ســلیمان، از علــی بــن موســی الّرضــا، 

از پــدرش موســی بــن جعفــر، از پــدرش جعفــر بــن محّمــد، از پــدرش ]محّمــد بن علــی[، از پدرش 

علــی، از ]پــدرش[ حســین، از امیرالمؤمنیــن کــه رســول خدا؟ص؟ فرمــود: »هــر کــه مــن مــوالی او 

هســتم، علــی هــم مــوالی او اســت. بارخدایــا! دوســتار و  یــاور آن کــس بــاش که دوســتار و یــاور وی 

ی صحابی بزرگوار و از پیشـقدمان اسـت. مسـلم )الّصحیح  1.ابن َحَجر )تقریب الّتهذیب: ص82 ]156/1[( می گوید: »و

که رسـول خدا او را به هر چه بوده و تا روز قیامت خواهد بود،  کرده  ]411/5[( با صحیح شـمردن حدیثش از وی روایت 

گاه سـاخته اسـت. این حدیث مسـلم را بسـیاری از حافظان با ذکر سـند روایت نموده اند.« آ

28/1
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باشــد؛ و دشــمن بــدار دشــمن او را؛ و هــر کــه یــاری اش را فرونهــد، یــاری اش را فرونــه؛ و یاریگــِر وی 

را یاری نما.«

ایـن حدیـث را حافـظ عاصمـی همچنیـن از اسـتادش محّمد بـن ابی زکرّیا، از ابوالحسـن 

محّمـد بـن علـی َهْمدانـی، از احمـد بـن علـی بـن صدقـۀ َرّقـی، از پـدرش، از علـی بن موسـی، از 

پـدرش موسـی، ... بـا همـان سـند و الفـاظ روایـت کـرده اسـت. نیـز حافـظ ابن َمغاِزلـی )مناقـب 

علـّی بـن ابی طالـب؟ع؟( از ابوالفضـل محّمد بن حسـین ُبْرجی اصفهانی تا برسـد به حسـین؟ع؟ 

بـا لفـظ و سـندی کـه بـه خواسـت خـدا  و حافـظ ابوُنَعیـم )ِحلیـة األولیـاء: 64/9(  نـوادۀ پیامبـر؛ 

خواهـد آمـد، ایـن روایـت را آورده انـد. احتجـاج امـام حسـین؟ع؟ بـه حدیـث غدیر نیـز در جای 

خـود خواهـد آمد.

  ]خ[
36. ابواّیوب خالد بن زید انصاری )شلید جنگ با روم در 52/51/50(�

ِضره:  الّنَ )الّریاض  طبری  محّب الّدین  المناقب(؛  )ُنَخب  ِجعابی  الوالیه(؛  )حدیث  ابن ُعْقَده 

169/2 ]113/3[(؛ ابن اثیر )ُاْسد الغابه: 6/5 ]296/5[( با ذکر سند از َیْعلی بن ُمّره، از وی؛ همو )همان: 

هایه:  307/3؛ 205/5 ]469/3؛ 130/6[( با ذکر سند از َاْصَبغ بن ُنباته، از وی؛ ابن َکثیر )البدایة و الّنِ

209/5 ]231/5[( از احمد بن حنبل ]المسند: 583/6[ از ابن آدم، از اشجعی، از ریاح بن حارث، 

مّتقی  وی؛  از  احمد،  طریق  از  ]ص158[(  ص114  الخلفاء:  تاریخ  الجوامع؛  )جمع  سیوطی  وی؛  از 

)]173/4[ الکبیر  َطَبرانی)المعجم  و  احمد  طریق  از   )]609/11[  154/2 العّمال:  )کنز   هندی 

 و ضیاء َمْقِدسی، از وی و گروهی از صحابه؛ ابن َحَجر َعْسَقالنی )اإلصابه: 780/7؛ 223/6؛ چاپ 

نخست: 408/2 ]80/4[(؛ َسْمهودی )جواهر الِعْقَدین ]برگۀ 171[( از ابوالُطفیل، از وی؛ َبَدخشی )ُنُزل 

األبرار: ص20 ]ص53[( از طریق های احمد و َطَبرانی، حدیث او را روایت کرده اند.

_ بنگریـد بـه: دو حدیـث »َرْحَبـه« و »سـوارگان« در ایـن کتـاب. _ َجـَزری )أسـنی المطالـب: 

ص4 ]ص48[( وی را از صحابـۀ روایـت کننـدۀ حدیـث غدیـر شـمرده اسـت.
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37. ابوسلیمان خالد بن ولید بن ُمغیرۀ مخزومی )د. 22/21(�

ِجعابی )ُنَخب المناقب( با ذکر سند، حدیث وی را آورده است.

38. ُخَزیمة بن ثابت انصاری ذوالّشلادتین )کشته شده در ِصّفین به سال37(�

َســـْمهودی  و  المناقـــب(؛  )ُنَخـــب  ِجعابـــی  الوالیـــه(؛  )حدیـــث  ابن ُعْقـــَده  را  وی  حدیـــث 

ــه:  ــد الغابـ ــر )ُاْسـ ــد. ابن اثیـ ــل، از وی آورده انـ ــند از ابوالُطفیـ ــر سـ ــا ذکـ ــۀ 171[( بـ ــن ]برگـ ــر الِعْقَدیـ )جواهـ

ـــه حدیـــث  ـــن ُنبات ـــغ ب ـــدی، از َاْصَب ـــن حســـن َعْب 307/3 ]469/3[( از طریـــق ابوموســـی، از علـــی ب

ـــر گواهـــی  ـــث غدی ـــه حدی ـــرای علـــی؟ع؟  ب ـــرده کـــه ضمـــن آن، ُخَزیمـــه ب ـــت ک گواه خواهـــی را روای

داده اســـت. َجـــَزری )أســـنی المطالـــب: ص4 ]ص48[( و قاضـــی )تاریـــخ آل محّمـــد: ص67( وی را از 

اصحاب روایتگر حدیث غدیر شمرده اند.

39. ابوشریح ُخویلد _ بنا به مشلور _ ابن عمرو ُخزاعی )سکنا گزیده در مدینه؛ د. 68(�

کـه  روز گواه خواهـی اسـت، چنـان  بـه حدیـث غدیـر در  امیرالمؤمنیـن؟ع؟   از گواهـان  او 

آمـد. ضمـن آن حدیـث خواهـد 

  ]ر؛ ز[
40. ِرفاعة بن عبدالمنذر انصاری.

روایـت او را در حدیـث الوالیـه تألیـف ابن ُعْقـَده بـا ذکـر سـند؛ ُنَخـب المناقـب ِجعابـی؛ و کتـاب 

الغدیـر منصـور رازی می تـوان یافـت.

41. زبیر بن َعّوام ُقَرشی )کشته شده در سال36(�
ابن ُعْقـَده )حدیـث الوالیـه(؛ ِجعابـی )ُنَخـب المناقـب(؛ و منصـور رازی )الغدیـر( حدیـث وی را 
روایت کرده اند. او یکی از ده تِن بشـارت یافته اسـت که حافظ ابن َمغاِزلی و نیز َجَزری شـافعی 

)أسـنی المطالـب: ص4 ]ص48[( از راویـان حدیـث غدیر به شـماَرش آورده اند.

42. زید بن ارقم انصاری خزرجی )د. 68/66(�

احمـد بـن حنبـل )المسـند: 368/4 ]494/5[( از ابن ُنَمْیـر، از عبدالملـک بـن ابی سـلیمان، 

)75(

)76(

)77(
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از عطّیـۀ َعوفـی روایـت کـرده اسـت: »بـه زیـد بـن ارقـم گفتـم: ›مـرا خویشـاوندی اسـت کـه از تـو 

از خـودت  را  برایـم بازگفتـه؛ دوسـت مـی دارم کـه آن  حدیثـی در بـارۀ علـی در روز غدیـر خـّم، 

بشـنوم.‹ گفت: ›در شـما مردم عراق همه گونه صفتی ]از دورویی و نفاق[ هسـت!‹ گفتم: ›تو 

را از مـن بیمـی نرسـد.‹ گفـت: ›آری؛ در ُجحفـه بودیـم کـه رسـول خدا؟ص؟ نیمـروز بـر مـا آشـکار 

شـد، حـال آن کـه بـازوی علـی را در دسـت داشـت. سـپس فرمـود: “ای مـردم! آیـا نمی دانیـد که 

مـن بـر مؤمنـان بیـش از خودشـان والیـت دارم؟” گفتنـد: “آری.” فرمـود: “پـس هـر کـه مـن بـر او 

والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.”‹ بـه وی گفتـم: ›آیـا پیامبـر ایـن جملـه را هـم فرمـود: 

“بارخدایا! دوسـتار و  یاور کسـی باش که دوسـتار و  یاور وی باشـد؛ و دشـمن شـمار هر کس را  که 
با او دشمنی کند.”؟‹ گفت: ›من تنها آن چه را خود شنیدم، به تو بازمی گویم.‹«1

میمــون  از  ابوُعَبیــد،  از  ُمغیــره،  از  ابوَعوانــه،  از  ســفیان،  از  المســند )372/4 ]502/5[(  در 

›همــراه  شــنیدم:  چنیــن  ارقــم  بــن  زیــد  از  »خــود  اســت:  شــده  روایــت  چنیــن  ابوعبــداهّلل 

رســول خدا؟ص؟ بــه دّرۀ ُخــّم رســیدیم. پیامبــر فرمــان نمــاز داد و در هوایــی بــس ســوزان نمــاز را بــه 

جــای آوْرد. ســپس بــرای مــا خطبــه خوانــد، حــال آن کــه پارچــه ای بــر یــک درخــت ُمغیــالن 

افکنــده بودنــد تــا ســایبان وی باشــد. او فرمــود: “آیــا نمی دانیــد؛ آیــا شــهادت نمی دهیــد کــه مــن 

بــر هــر مؤمــن بیــش از خــودش والیــت دارم؟” گفتنــد: “آری.” فرمــود: “پــس هــر کــه مــن بــر او 

ــا! دشــمن شــمار هــر کــه او را دشــمن شــمارد  والیــت دارم، علــی نیــز مــوالی او اســت. بارخدای

 و دوست و یاور کسی باش که دوست و  یاور او باشد.”‹«

ایـن حدیـث در المسـند )372/4( از محّمـد بـن جعفـر، از ُشـعبه، از میمـون روایـت شـده 

اسـت. نیـز َنسـائی )خصائـص امیرالمؤمنیـن؟ع؟ : ص16 ]ص100[( آن را بـا ذکـر سـند از زیـد روایـت 

کرده اسـت. در خصائص امیرالمؤمنین؟ع؟ تألیف َنسـائی )ص15( از احمد2 بن ُمَثّنٰی، از یحیی بن 

کـه از متـن روایـت نیـز پیـدا اسـت.  گونـه  یـد دنبالـۀ حدیـث را از عطّیـه پوشـانده، بـه سـبب تقّیـه بـوده؛ همـان  کـه ز 1. ایـن 
کرده انـد.  کـه دیگـران ایـن بخـش را هـم از او روایـت  خواهیـد دیـد 

2. درسِت آن، محّمد است.)غ.(

)78(

37. ابوسلیمان خالد بن ولید بن ُمغیرۀ مخزومی )د. 22/21(�

ِجعابی )ُنَخب المناقب( با ذکر سند، حدیث وی را آورده است.

38. ُخَزیمة بن ثابت انصاری ذوالّشلادتین )کشته شده در ِصّفین به سال37(�

َســـْمهودی  و  المناقـــب(؛  )ُنَخـــب  ِجعابـــی  الوالیـــه(؛  )حدیـــث  ابن ُعْقـــَده  را  وی  حدیـــث 

ــه:  ــد الغابـ ــر )ُاْسـ ــد. ابن اثیـ ــل، از وی آورده انـ ــند از ابوالُطفیـ ــر سـ ــا ذکـ ــۀ 171[( بـ ــن ]برگـ ــر الِعْقَدیـ )جواهـ

ـــه حدیـــث  ـــن ُنبات ـــغ ب ـــدی، از َاْصَب ـــن حســـن َعْب 307/3 ]469/3[( از طریـــق ابوموســـی، از علـــی ب

ـــر گواهـــی  ـــث غدی ـــه حدی ـــرای علـــی؟ع؟  ب ـــرده کـــه ضمـــن آن، ُخَزیمـــه ب ـــت ک گواه خواهـــی را روای

داده اســـت. َجـــَزری )أســـنی المطالـــب: ص4 ]ص48[( و قاضـــی )تاریـــخ آل محّمـــد: ص67( وی را از 

اصحاب روایتگر حدیث غدیر شمرده اند.

39. ابوشریح ُخویلد _ بنا به مشلور _ ابن عمرو ُخزاعی )سکنا گزیده در مدینه؛ د. 68(�

کـه  روز گواه خواهـی اسـت، چنـان  بـه حدیـث غدیـر در  امیرالمؤمنیـن؟ع؟   از گواهـان  او 

آمـد. ضمـن آن حدیـث خواهـد 

  ]ر؛ ز[
40. ِرفاعة بن عبدالمنذر انصاری.

روایـت او را در حدیـث الوالیـه تألیـف ابن ُعْقـَده بـا ذکـر سـند؛ ُنَخـب المناقـب ِجعابـی؛ و کتـاب 

الغدیـر منصـور رازی می تـوان یافـت.

41. زبیر بن َعّوام ُقَرشی )کشته شده در سال36(�
ابن ُعْقـَده )حدیـث الوالیـه(؛ ِجعابـی )ُنَخـب المناقـب(؛ و منصـور رازی )الغدیـر( حدیـث وی را 
روایت کرده اند. او یکی از ده تِن بشـارت یافته اسـت که حافظ ابن َمغاِزلی و نیز َجَزری شـافعی 

)أسـنی المطالـب: ص4 ]ص48[( از راویـان حدیـث غدیر به شـماَرش آورده اند.

42. زید بن ارقم انصاری خزرجی )د. 68/66(�

احمـد بـن حنبـل )المسـند: 368/4 ]494/5[( از ابن ُنَمْیـر، از عبدالملـک بـن ابی سـلیمان، 
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معـاذ1، از ابوَعوانـه، از سـلیمان، از حبیـب بـن ابی ثابـت، از ابوالُطفیـل، از زیـد بـن ارقـم چنیـن 

آمـد،  فـرود  و در غدیـر خـّم  بازگشـت  الـوداع  از حّجـة  روایـت شـده اسـت: »چـون پیامبـر؟ص؟ 

فرمـان داد کـه زیـر درختـان بـزرِگ سایه گسـتر را روبیدنـد. سـپس فرمـود: ›گویـا می بینـم کـه ]بـه 

سـوی خـدا[ فراخوانـده شـده و اجابـت کـرده ام. هرآینـه مـن در میـان شـما دو گرانمایـه را بـه جـا 

می نهـم کـه یکـی از آن دو از دیگـری برتـر اسـت: کتـاب خـدا؛ و عتـرت مـن کـه خانـدان مننـد. 

پـس مراقـب باشـید کـه پـس از مـن بـا آن دو چـه می کنیـد، کـه آن دو هرگـز از هـم جـدا نمی شـوند 

 تـا آن گاه کـه بـر کنـارۀ حـوض بـر مـن درآینـد.‹ سـپس فرمـود: ›همانـا خداونـد مـوالی مـن اسـت 

و مـن مـوالی هـر مؤمنـم.‹ آن گاه، دسـت علـی؟ضر؟ را گرفـت و فرمـود: ›هـر کـه مـن مـوالی او 

کـه دوسـت و یـاور او  کسـی بـاش  هسـتم، پـس ایـن مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت و یـاور 

باشـد؛ و دشـمن شـمار هـر کـه او را دشـمن شـمارد.‹«

]ابوالُطفیـل گویـد:[ بـه زیـد گفتـم: »آیـا خـود، ایـن سـخن را از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدی؟« 

گفـت: »]آری؛[2 زیـر آن درختـان بـزرگ سایه گسـتر، هیـچ کـس نبـود که این رویداد را به چشـمان 

خود نبیند و به گوش های خویش نشنود.«

نیـز در خصائـص امیرالمؤمنیـن؟ع؟ )ص16 ]ص100[( از ُقَتیبـة بـن سـعید، از ابن ابی َعـدّی، از 

عـوف، از ابوعبـداهّلل میمـون، از زیـد بـن ارقـم آمده اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ برخاسـت و خدای را 

سـپاس و سـتایش گفـت و فرمـود: ›آیـا نمی دانیـد کـه مـن بـر هـر مؤمـن بیـش از خـود وی والیـت 

دارم؟‹ گفتنـد: ›آری؛ شـهادت می دهیـم کـه تـو بـر هـر مؤمـن بیـش از خـودش والیـت داری.‹ 

فرمود: ›پس هرآینه هر کس من موالی او هسـتم، این موالی او اسـت.‹؛ و در این حال، دسـت 

علی را گرفت.«

ایـــن حدیـــث را بـــا همیـــن واژگان، دوالبـــی )الکنـــی و األســـماء: 61/2( از احمـــد بـــن شـــعیب، 

ـــد روایـــت کـــرده اســـت: »میـــان  از ُقَتیبـــة بـــن ســـعید، از ابن ابی َعـــدّی، از عـــوف، از میمـــون، از زی

1. درسِت آن، حماد است.)غ.(

2. از مأخذ افزوده شد.)غ.(
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ــرود  ــّم فـ ــر خـ ــام غدیـ ــه نـ ــی بـ ــه در جایگاهـ ــم کـ ــول خدا؟ص؟ بودیـ ــراه رسـ ــه، همـ ــه و مدینـ راه مّکـ

ـــم. بانـــگ نمـــاز جماعـــت برآمـــد. آن گاه، پیامبـــر خـــدا؟ص؟ برخاســـت و خـــدای را ســـپاس  آمدی

ـــت ... .« ـــتایش گف و س

مسـلم )الّصحیـح، چـاپ 1327: 325/2 ]25/5[( بـا ذکـر سـند از ابوحّیـان، از یزیـد بـن حّیـان، 

اسـت:  گفتـه  و  کـرده  روایـت  را  غدیـر  حدیـث  از  بخشـی  دیگـر،  طریق هـای  بـه  نیـز  و  زیـد،  از 

»پیامبـر؟ص؟ در کنـارۀ آبگیـری بـه نـام خـّم، خطبـه خوانـد.« با این حال، مسـلم آن چـه را که زید 

در بـارۀ والیـت گـزارش کـرده، روایـت ننموده اسـت، بـا آن که اسـتاداِن وی آن را روایـت کرده اند. 

غـرض وی از ایـن کتمـان، بـر خـود او آشـکارتر اسـت!

یـد روایـت نمـوده و آن  حافـظ َبَغـوی )مصابیـح الّسـّنه: 199/2 ]172/4[( حدیـث والیـت را از ز

را از حدیث هـای َحَسـن شـمرده اسـت. حافـظ ِترِمـذی )الّسـنن: 298/2 ]591/5[( همیـن روایـت 

کـرده و آن را حدیثـی َحَسـن و صحیـح خوانـده اسـت. یـد روایـت  را از ابوعبـداهّلل میمـون، از ز

کم )المسـتدرک علی الّصحیحین: 109/3 ]118/3[( از ابوالحسـین محّمد بن احمد بن  نیز حا

تمیـم َحْنَظلـی _ در بغـداد _ از ابوِقالبـه عبدالملـک بـن محّمـد َرقاشـی، از یحیـی بـن َحّمـاد، از 

ابوبکـر محّمـد بـن بالویـه و محّمـد بـن جعفـر بـّزار1، از عبـداهّلل بن احمـد بن حنبل، از پـدرش، از 

یحیـی بـن َحّمـاد _ و نیـز از ابونصـر احمـد بـن سـهل فقیـه بخـاری، از صالـح بـن محّمـد حافـظ 

مـی، از یحیـی بن َحّمـاد _ از ابوَعوانه، از سـلیمان اعمش، از  ـف بـن سـالم ُمَخِرّ
َ
بغـدادی، از َخل

یـد ایـن روایـت را آورده و آن را صحیح شـمرده اسـت.  حبیـب بـن ابی ثابـت، از ابوالُطفیـل، از ز

کـرده اسـت.  بـا همیـن سـند، آن را احمـد )المسـند: 118/1 ]190/1[( از شـریک، از اعمـش روایـت 

ـج بـن احمـد ِسـْجزی، 
َ
همـو )همـان: 109/1 ]118/3[( روایـت مذکـور را از ابوبکـر بـن اسـحاق و َدْعل

َمة بـن 
َ
از محّمـد بـن اّیـوب، از ازرق بـن علـی، از َحّسـان بـن ابراهیـم کرمانـی، از محّمـد بـن َسـل

یـد چنیـن آورده اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ در میانـۀ راه مّکـه   ُکَهیـل، از پـدرش، از ابوالُطفیـل، از ز

1. در مأخذ به جای محّمد بن جعفر  بّزار، ابوبکر احمد بن جعفر بّزار آمده است.)غ.(
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و مدینه، نزد پنج درخت بزرگ و سایه گسـتِر ُمغیالن فرود آمد. مردم زیر آن درختان را روبیدند 

گـزاْرد، سـپس بـه خطبـه ایسـتاد و خـدای را سـپاس و سـتایش  و آن گاه، نمـاز ظهـر و عصـر را 

گفت. سـپس فرمود: ›ای  که خدای می خواسـت، سـخن  کرد و چندان  گفت و ذکر و موعظه 

گمـراه  کنیـد، هرگـز  گـر از آن هـا پیـروی  کـه ا مـردم! هرآینـه در میـان شـما دو چیـز بـه جـا می نهـم 

کتاب خدا و اهل بیت من، یعنی خاندان منند.‹ سـپس سـه بار فرمود: ›آیا  نشـوید؛ و آن دو، 

گفتنـد: ›آری.‹ رسـول خدا؟ص؟  کـه مـن بـر مؤمنـان بیـش از خودشـان والیـت دارم؟‹  می دانیـد 

که من موالیش هستم، علی نیز موالی او است.‹« فرمود: ›هر 

همـو )همـان: 533/1 ]613/3[( از محّمـد بـن علـی َشـیبانی در کوفـه، از احمـد بـن حـاِزم 

ِغفـاری، ازابوُنَعیـم، از کامـل ابوالعـال، از حبیـب بن ابی ثابت، از یحیی بـن َجْعده، از زید چنین 

روایـت می کنـد: »همـراه رسـول خدا؟ص؟ بیـرون شـدیم تا به غدیـر خّم رسـیدیم. وی فرمان داد تا 

زیـر درختـان بـزرِگ سایه گسـتر1 روبیـده شـود؛ آن هـم در روزی کـه سـوزان تر از آن را ندیـده بودیـم. 

کنـون هیـچ پیامبـری  پـس بـه سـپاس و سـتایش خـدای پرداخـت و فرمـود: ›ای مـردم! همانـا تا

بیـش از نیـِم عمـر پیامبـِر پیـش از خـود نزیسـته اسـت و مـن نزدیـک می بینـم کـه ]از جانـب خدا[ 

 فراخوانـده شـوم و دعوتـش را اجابـت کنـم. مـن در میـان شـما چیـزی بـه جـا می نهـم کـه از آن 

دسـت  و  برخاسـت  سـپس  اسـت.‹  خـدای؟زع؟  کتـاب  آن،  و  نشـوید؛  گمـراه  هرگـز   پـس، 

علـی؟ضر؟ را گرفـت و فرمـود: ›ای مـردم! چـه کس بیش از خودتان بر شـما والیت دارد؟‹ گفتند: 

›خداونـد و رسـولش داناترنـد.‹ فرمـود: ›هـر کـه مـن مـوالی اویـم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹« 

کـم پـس از نقـل ایـن روایـت، گفته اسـت: »این روایت از لحاظ سـند صحیح اسـت، اگرچه  حا

بخاری و مسلم آن را روایت نکرده اند.«

حافـظ عاصمـی )زیـن الفتـی( از شـیخ احمـد بـن محّمـد بـن اسـحاق بـن جمـع، از علـی 

بـن حسـین بـن علـی درسـکی، از محّمـد بـن حسـین بـن قاسـم، از امـام ابوعبـداهّلل محّمـد بـن 

ّیـات _ از ابواسـحاق  بـرادر حمـزۀ ز َکـّرام؟ضر؟ از علـی بـن اسـحاق، از حسـیب بـن حبیـب _ 

1. در مأخذ »بروح« آمده؛ لیکن درسِت آن »بدوح« است.)غ.(
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یـد بـن ارقـم روایـت کـرده اسـت کـه پیامبـر خـدا؟ص؟ به غدیر خـّم درآمد  َهْمدانـی، از عمـرو، از ز

و بـرای مـردم خطبـه خوانـد و خـدای را سـپاس گفـت و چـون خطبـه اش را پایـان داد، دسـت و 

بـازوی علـی را برگرفـت، چنـدان که سـپیدی زیر بغلش آشـکار شـد. پس فرمـود: »ای مردم! هر 

کـه  کسـی بـاش  کـه مـن بـر او والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت و یـاور 

کـه وی را  کـه او را دشـمن شـمارد؛ و یـاری فرمـا هـر  دوسـت و یـاور او باشـد؛ و دشـمن شـمار هـر 

یـاری کنـد؛ و دوسـت بـدار هـر کـس وی را دوسـت بدارد.«سـپس به علـی فرمـود: »ای علی! آیا 

گـر گناهانت به تعداد مورچگان  گـر بـا آن کلمات، دعا کنی، حّتی ا نیاموزمـت کلماتـی را کـه ا

  ارک�ت �ب  �ت �ن�ت
أ
ا �

ّ
ل هّم لا �له �إ

ّ
یـده هسـتی _ ؟ بگـو: ›�لل کـه تـو آمرز یـده می شـوی _ هرچنـد  باشـد، آمرز

م )= بارخدایـا! معبـودی جـز تـو نیسـت؛ واال و منّزهـی، ای پـروردگار  �ی  �لع�ن  �لعر�ث ک ر�بّ حا�ن س�ب

بـزرگ(.‹« عرش 

ـمَطین )بـاب پنجـاه و سـوم ]315/1[(؛ محّب الّدیـن طبـری  ایـن حدیـث را صاحـب َفراِئـد الّسَ

ِضـره: 169/2 ]113/3[(؛ میبـدی )شـرح دیـوان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ]406/1[( از طریـق احمد؛  )الّریـاض الّنَ

و ذهبـی )تلخیـص المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 533/3 ]613/3[( از وی آورده انـد؛ ضمن این که 

نیـز  اسـت.  نمـوده  روایـت  یـد  ز از  دیگـر  طریق هـای  بـه  و  شـمرده  صحیـح  را  آن   ذهبـی 

ُغْنـَدر، از ُشـعبه، از میمـون ابوعبـداهّلل،  از   در میـزان اإلعتـدال )224/3 ]235/4[( ایـن حدیـث، 

گشـته و ابن َصّباغ مالکی )الفصول المهّمه: ص24 ]ص39[( آن را از ِترِمذی ]الّسـنن:  از زید روایت 

یـد بـن ارقـم چنیـن روایـت  گفتـه اسـت: »ِترِمـذی، از ز کـرده و  گـزارش  یـد  591/5[ و ُزْهـری، از ز

کس من موالی او هستم، علی هم موالی او است.‹ که رسول خدا؟ص؟ فرمود: ›هر  آورده 

تنها همین لفظ را ِترِمذی روایت کرده و چیزی بر آن نیفزوده؛ اّما ُزْهری روز و زمان و مکان 

را نیز یاد کرده و چنین آورده است: ›چون رسول خدا؟ص؟ حّجة الوداع را به جای آورد و روی به 

آبگاهی است میان مّکه و مدینه، در روز هجدهم ذی الحّجة  مدینه نهاد، در غدیر خّم که 

 الحرام، هنگام نیمروز بایستاد. پس فرمود: “ای مردم! از من و شما، هر دو، بازخواست خواهد 
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شد. آیا من پیام ]خدا را[ رساندم؟” گفتند: “شهادت می دهیم که پیام رساندی و مشفقانه 

اندرز دادی.” فرمود: “من، خود، نیز گواهی می دهم که پیام رساندم و مشفقانه اندرز دادم.” 

سپس فرمود: “آیا شهادت نمی دهید که معبودی جز خداوند نیست و من رسول او هستم؟”

گفتنـد: “شـهادت می دهیـم کـه معبـودی جـز خداونـد نیسـت و تـو رسـول اویی.” فرمـود: 

“من نیز همین گونه که گواهی دادید، گواهی می دهم.” سـپس فرمود: “ای مردم! در میان شـما 

گـر بـه آن چنـگ زنیـد، هرگـز پـس از مـن گمـراه نشـوید: کتـاب خـدا  چیـزی بـر جـای می نهـم کـه ا

گاه مـرا خبـر داده کـه آن دو جدایـی نمی پذیرنـد1 تـا بـر   و خاندانـم. هـال  کـه خداونـد باریـک داِن آ

 کنـارۀ آن حـوض بـر مـن درآینـد؛ همـان حـوض مـن کـه کرانـه اش بـه قـدر فاصلـۀ ُبصـرا تـا صنعـا 

و پیمانه هایـش بـه شـمارۀ سـتارگان اسـت. هرآینـه خداوند از شـما خواهد پرسـید که پـس از من 

بـا کتـاب او و خانـدان مـن چگونـه رفتـار کردیـد.” آن گاه، فرمـود: “ای مـردم! چـه کسـی بیـش از 

همۀ مردم، بر مؤمنان والیت دارد؟” گفتند: “خدای و رسـولش داناترند.” پیامبر سـه بار فرمود: 

“بیـش از همـۀ مـردم، خانـدان مـن بـر مؤمنـان والیت دارند.” و بار چهارم دسـت علـی را برگرفت 

و سـه بـار فرمـود: “بارخدایـا! هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی هـم مـوالی او اسـت. بارخدایـا! 

کـه را بـا وی دشـمنی ورزد.”  کـن دوسـتار و یـاور او را؛ و دشـمن شـمار هـر  دوسـت بـدار و یـاری 

سپس فرمود: “هال  که هر که حاضر است باید به هر که غایب است، این پیام را برساَند.”‹«

از زید؛ حافظ  ِترِمذی،  از  به نقل  ؤول: ص16(  الّسَ ابن َطلحۀ شافعی )مطالب  را  این روایت 

ابوبکر2 َهیَثمی )مجمع الّزوائد: 104/9( از طریق احمد ]المسند: 501/5[ و َطَبرانی ]المعجم الکبیر: 

اخیر،  نمونۀ  در  لیکن  آورده اند؛  )همان: 163/9(  همو  و  زید؛  از  سندشان،  ذکر  با  بّزار  و   ]166/5

پس  کرده،  روی  مردم  به  سپس  آمد.  فرود  ُجحفه  در  »رسول خدا؟ص؟  است:  آمده  چنین 

پیامبر  عمر  نصف  از  بیش  پیامبری  هیچ  برای  ›من  فرمود:  خداوند،  ستایش  و  سپاس  از 

]در بارۀ من[ آنم؛ پس  اجابت  و  ]به سوی خدا[  آستانۀ دعوت  در  نیافته ام. من  را   پیشینش 

که در بسیاری از روایت ها آمده، »لن یفترقا« )= هرگز جدایی نپذیرند( مناسب تر باشد.)غ.( 1. به نظر می رسد چنان 

2. در مأخذ چنین است؛ اّما درسِت آن، ابوالحسن بن ابی بکر است.)غ.(
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چه  می گویید؟‹ گفتند: ›تو مشفقانه اندرز دادی.‹ فرمود: ›آیا شهادت نمی دهید که معبودی 

جز خداوند نیست و محّمد بنده و فرستادۀ او است و بهشت و جهّنم حقیقت دارد؟‹ گفتند: 

›چنین شهادت می دهیم.‹ پس دست خویش را فراز آوْرد و بر سینۀ خود نهاد و فرمود: ›من نیز 

همراه شما شهادت می دهم.‹ سپس فرمود: ›آیا نمی شنوید؟‹ گفتند: ›آری.‹ فرمود: ›هر آینه 

من پیش از شما در کنارۀ حوضم و آن گاه، شما بر کنارۀ آن حوض نزد من درمی آیید؛ همان 

حوض که پهنای آن به قدر فاصلۀ صنعا و بصرا، و  در آن جام های سیمین به شمارۀ ستارگان 

است. پس مراقب باشید که پس از من با آن دو گرانمایه چه می کنید!‹

کسـی نـدا داد: ›ای رسـول خدا! آن دو گرانمایـه چیسـتند؟‹ فرمـود: ›یکـی کتـاب خـدا 

اسـت که یک سـویش در دسـت خداوند؟زع؟  اسـت و سـوی دیگرش در دسـتان شما؛ پس به آن 

تمّسـک جوییـد تـا گمـراه نشـوید. و دیگـری، خانـدان1 مـن اسـت. هـر آینـه خداونـد باریـک داِن 

گاه مـرا خبـر داده کـه آن دو هرگـز پیونـد نمی گسـلند تـا آن گاه کـه بـر کنـارۀ آن حـوض، نـزد مـن  آ

درآیند. این ]پیوستگی[ را من، خود، برای آن دو از خدا خواسته ام.

آنــان پــس نیفتیــد، کــه  ک خواهیــد شــد؛ و از  بــر آن دو پیشــی نگیریــد، کــه هــال پــس 

از شــما داناترنــد.‹ ســپس  ایشــان، خــود،  کــه  نیاموزیــد،  آنــان  بــه  و  نابــود خواهیــد گشــت؛ 

ــر وی والیــت دارم،  دســت علــی؟ضر؟ را برگرفــت و فرمــود: ›هــر کــس کــه مــن بیــش از خــودش ب

 علــی هــم مــوالی او اســت. بارخدایــا! دوســتار و یــاور کســی بــاش کــه علــی را دوســت بــدارد

و یاری کند؛ و دشمن کسی باش که با علی دشمنی ورزد.‹«

در روایتــی کوتاه تــر آمــده اســت: »در آن حــوض، جام هــای زّریــن و ســیمین بــه شــمارۀ 

ســتارگان اســت.« نیــز در آن فرمــوده اســت: »فراتــر، کتــاب خــدا اســت؛ و فروتــر، خانــدان مــن.« 

و در روایتــی آمــده: »چــون رســول خدا؟ص؟ از حّجــة الــوداع بازگشــت و در غدیــر خــّم فــرود آمــد، 

فرمــان داد کــه زیــر درختــاِن بــزرِگ سایه گســتر را روبیدنــد. ســپس برخاســت و فرمــود: ›گویــی 

که درسِت آن »عترتی« است. 1. در نسخه ها »عشیرتی« آمده 
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می بینــم کــه ]بــه ســوی خــدا[ فراخوانــده شــده و آن را اجابــت کــرده ام.‹« در پایــان همیــن نقــل 

ــا خــود، ایــن ســخن را از رســول خدا؟ص؟ شــنیدی؟‹ گفــت: ›زیــر آن  ــد گفتــم: ›آی ــه زی آمــده: »ب

درختــان بــزرگ سایه گســتر، کســی نبــود کــه ایــن رویــداد را بــه چشــم خــود نبینــد و آن ســخن را بــه 

دو گــوش خــود نشــنود.‹«

 و نیـز َهیَثمـی )مجمـع  الّزوائـد: 105/9( بـه نقـل از ِترِمـذی و َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 212/5[ 

کـه زیـر آن  کـرده اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ فرمـان داد  یـد، روایـت  از ز بـا ذکـر سندشـان  بـّزار،  و 

درختـان را روبیدنـد و آب پاشـیدند. سـپس بـرای مـا به سـخن پرداخت و خدای را سـوگند که 

گفـت. سـپس فرمـود: ›ای  از هـر چـه تـا روز رسـتاخیز روی می دهـد، همـه را در آن روز بـرای مـا 

گفتیـم: ›خـدای و رسـولش بیـش از  کسـی بیـش از خودتـان بـر شـما والیـت دارد؟‹  مـردم! چـه 

خودمـان بـر مـا والیـت دارنـد.‹ فرمـود: ›هـر کس من موالی او هسـتم، این _ یعنـی علی _ موالی 

کسـی  او اسـت.‹ سـپس دسـت او را برگرفـت و فـراز آورد و فرمـود: ›بارخدایـا! دوسـتار و یـاور 

کـه بـا وی دشـمنی ورزد.‹« کنـد؛ و دشـمِن آن کـس بـاش  کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری  بـاش 

آن گاه، حافـظ َهیَثمـی راویـان ایـن حدیـث را ثقـه شـمرده اسـت. _ در ایـن جـا، نقـل مـا از 

سخن وی پایان می یابد. _

از طریـق  نیـز  ]الّسـنن الکبـری: 130/5[  ِترِمـذی و َنسـائی  را َهیَثمـی گـزارش نمـوده،  آن چـه 

خـاّص خویـش، از زیـد بـن ارقـم روایـت کرده انـد. نیـز از طریـق ُزْرقانـی مالکـی )شـرح المواهـب: 

13/7( آن را از زیـد روایـت کـرده و گفتـه اسـت: »ضیـاء َمْقِدسـی ایـن روایـت را صحیـح شـمرده 

اسـت.« همچنیـن ُزْرقانـی از طریـق َطَبرانـی، سـخن پیامبـر؟ص؟ را چنیـن گـزارش کـرده اسـت: 

»ای مـردم! همانـا خداونـد مـوالی مـن اسـت و مـن مـوالی مؤمنانـم و بیـش از خودشـان بـر آنـان 

والیت دارم. پس هر که من موالی او هسـتم، علی نیز موالی او اسـت. بارخدایا! دوسـتار و یاور 

او را دوسـت بـدار و یـاری کـن؛ و دشـمن وی را دشـمن شـمار؛ هـر کـه بـه وی محّبـت ورزد، بـه او 

محّبـت ورز؛ و هـر کـس بـه وی کینـه ورزد، بـه او کینـه ورز؛ یاریگـرش را یاری کـن؛ و هر که یاری اش 

را فرونهـد، یـاری اش را فرونـه؛ و او را مـداِر حقیقـت قـرار ده.«
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نیـز ایـن حدیـث را خطیـب خوارزمـی )المناقـب: ص93 ]ص154[( بـا ذکـر سـند از حافـظ 

ابوبکـر احمـد بـن حسـین بیهقـی، از ابوعبداهّلل حافظ محّمد بن یعقـوب، از فقیه ابونصر احمد 

ـف بـن سـالم، از یحیـی بـن َحّمـاد، از 
َ
بـن سـهل، از حافـظ صالـح بـن محّمـد بغـدادی، از َخل

ابوَعوانـه، از سـلیمان اعمـش، از حبیـب بـن ابی ثابـت، از ابوالُطفیـل، از زیـد بـن ارقـم1 بـا همـان 

لفـظ کـه حافـظ َنسـائی آورده، روایـت کـرده اسـت. مـا ایـن روایـت را از خصائـص امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

تألیـف َنسـائی در صفحـۀ 30 آوردیـم.

 473/2 )اإلســتیعاب:  ابن عبدالَبــّر  آورده انــد:  کســان  ایــن  را  مذکــور  روایــت  همچنیــن 

 ]1099/3[(؛ ابوالحّجــاج )تهذیــب الکمــال فــی أســماء الّرجــال ]484/20[( ابن َکثیــر شــامی )البدایــة 

هایــه: 208/5 ]231/5[( از حبیــب بــن ابی ثابــت، از ابوالُطفیــل، از زیــد بــه طریــق َنســائی _ وی  و الّنِ

 ایــن حدیــث را صحیــح شــمرده اســت. _ بــه نقــل از ذهبــی؛ همــو )همــان: 209/5( از ابوالُطفیــل

ــث را دارای ســند عالــی  ــد _ در ایــن جــا، حدی ــده و ابوعبــداهّلل میمــون، از زی ــن َجْع   و یحیــی ب

َمة بــن 
َ
و راویــان ثقــه خوانــده _ ؛ همــو )همــان: 348/7 ]385/7[( از طریــق ُغْنــَدر، از ُشــعبه، از َســل

ــه در  ــی ک ــند و لفظ ــا دو س ــد ب ــق احم ــم و از طری ــن ارق ــد ب ــا زی ــم ی ــل، از ابومری ــل، از ابوالُطفی ُکَهی

صفحۀ 30 آوردیم. او در پی آورده اســت: »این حدیث را گروهی از جمله ابواســحاق َســبیعی؛ 

ــه، از زیــد بــن ارقــم 
َ
حبیــب َاّســاف؛ عطّیــۀ َعوفــی؛ ابوعبــداهّلل شــامی؛ و ابوالُطفیــل عامــر بــن واِثل

روایت کرده اند.«

نیـــز حافـــظ گنجـــی شـــافعی )کفایـــة الّطالـــب: ص14 ]ص58[( ایـــن روایـــت را بـــه طریق هـــای 

ســـه گانۀ احمـــد بـــن حنبـــل آورده و پـــس از نقـــل الفـــاِظ روایـــاِت وی )همـــان: ص15 ]ص59[( 

چنیـــن گفتـــه اســـت: »احمـــد )المســـند( بدیـــن گونـــه روایـــت را بـــا ذکـــر ســـند آورده اســـت. 

روایـــت کنـــد، کافـــی  یـــک ســـند هـــم  بـــا  تنهـــا  را  روایتـــی   هـــرگاه کســـی همچـــون احمـــد، 

گونـــی بـــرای ایـــن حدیـــث آورده اســـت!«   اســـت؛ حـــال آن کـــه چنیـــن پیشـــوایی طـــرق گونا

 ســـپس وی همیـــن حدیـــث را از اســـتادانش، حافظـــان چهارگانـــه، روایـــت کـــرده کـــه از ایـــن 

که وی آن را صحیح شمرده و ما در صفحۀ 30 آوردیم.  کم است  1. این همان سند حا
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قرارنـــد: شـــیخ االســـالم ابومحّمـــد عبـــداهّلل بـــن ابی الوفـــاء محّمـــد باذرائـــی؛ قاضـــی ابوالفضائـــل 

عبدالکریـــم بـــن عبدالّصمـــد انصـــاری؛ ابوغیـــث فـــرج بن عبـــداهّلل ُقْرُطبـــی؛ و ابوالفتـــح نصراهّلل بن 

َمة بن ُکَهیل، از 
َ
 ابی بکر بن ابی الیاس. ســـند ایشـــان به ســـنن ِترِمذی می رســـد که او، خود، از َســـل

ابوالُطفیل، از زید روایت کرده است.

حدیـث زیـد را در ایـن مآخـذ نیـز می تـوان یافـت: جامـع األحادیـث ]262/16[ و تاریـخ الخلفـاء 

 تألیـف سـیوطی )ص114 ]ص158[(؛ الجامـع الّصغیـر )555/2 ]642/2[( بـه نقـل از ِترِمـذی و َنسـائی 

و ضیـاء َمْقِدسـی؛ تهذیـب الّتهذیـب تألیـف ابن َحَجـر )337/7 ]296/7[(؛ ریـاض الّصالحیـن )ص152 

کـم بـا ذکـر  ]ص156[(؛ البیـان و الّتعریـف فـی أسـباب ورود الحدیـث )136/2 ]74/3[( از َطَبرانـی و حا

سندهاشـان، از ابوالُطفیـل، از زیـد؛ همـان )230/2( از ِترِمـذی و َنسـائی و ضیـاء َمْقِدسـی بـا ذکـر 

سندهاشـان، از زیـد _ صاحـب ایـن اثـر، نقـل کـرده که سـیوطی ایـن حدیث را متواتـر می داند _ ؛ 

و  احمـد  از   )]609/11[ همـان )154/6  َمْقِدسـی؛  ضیـاء  و  ِترِمـذی  از   )]602/11[ العّمـال )152/6  کنـز 

َطَبرانـی )المعجـم الکبیـر( و ضیـاء َمْقِدسـی، از زیـد، و از 30 صحابـی؛ همـان )154/6 ]610/11[( بـه 

ـه، 
َ
واِثل بـن  عامـر  ابوالُطفیـل  از   )]104/13[  390/6( همـان  ]166/5[؛  َطَبرانـی  الکبیـر  المعجـم  از  نقـل 

ابوعبـداهّلل میمـون، عطّیـۀ َعوفـی، و ابوُضحـٰی، همگـی از زیـد، به نقل از محّمد بـن َجریر طبری 

)حدیث الوالیه(؛ همان )102/6( از یزید بن ابی حّیان1، از زید.

در ِمشـکاة الَمصابیـح )ص557 ]360/3[( از طریـق احمـد، از َبـراء بـن عـازب و زیـد؛ و تذکـرة 

خـواّص األّمـه )ص18 ]ص29[( از احمـد؛ در فضائـل الّصحابـه تألیـف ابن ُنَمْیـر ]586/2[ از عبدالملـک، 

از عطّیـۀ َعوفـی چنیـن روایـت شـده اسـت: »نـزد زیـد بـن ارقـم رفتـم و او را گفتـم: ›مـرا دامـادی 

اسـت کـه از تـو بـرای مـن حدیثـی در بـارۀ علی ؟ع؟ مربـوط به روز غدیر نقل کرده اسـت. دوسـت 

مـی دارم کـه آن را از خـود تـو بشـنوم.‹ گفـت: ›در شـما اهـل عـراق همـه گونـه َمِنشـی هسـت!‹ 

گفتـم: ›تـو را از مـن بیمـی مبـاد!‹ گفـت: ›آری؛ در ُجحفـه بودیـم کـه رسـول خدا؟ص؟ هنـگام 

1. در المعجم الکبیر؛ تهذیب الکمال؛ و تهذیب الّتهذیب، یزید بن حّیان آمده است.)غ.(
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نیمـروز  بـر مـا درآمـد و در حالـی کـه بـازوی علـی بـن ابی طالـب را برگرفتـه بـود، فرمـود: “ای مردم! 

آیـا نمی دانیـد کـه مـن بیـش از خـود مؤمنـان بـر ایشـان والیـت دارم؟” گفتنـد: “آری.” سـپس 

چهار بار فرمود: “هر که من موالی اویم، علی نیز موالی او است.”‹«

محّمد بن اسـماعیل یمنی )الّروضة الّندّیه شـرح الّتحفة العلوّیه ]ص157 و 158[( پس از آوردن 

مـه، 
ّ

عال فقیـه  را  بلنـد  خطبـۀ  آن  »همـۀ  می گویـد:  آن،  گـون  گونا طریق هـای  بـا  غدیـر  حدیـث 

ـی )محاسـن األزهـار( بـا سـند خویـش، از زیـد بن ارقم نقل کرده اسـت. بنا بـر این نقل: 
ّ
ُحَمیـد َمَحِل

 ›پیامبـر؟ص؟ از حّجـة الـوداع بازگشـت تـا در آبگیـر ُجحفـه در میـان راه مّکـه و مدینـه فـرود آمـد 

ک زیـر درختـان بـزرگ سایه گسـتر را روبیدنـد. سـپس اعـالن نمـاز  و فرمـان داد کـه خـار و خاشـا

 جماعـت فرمـود. مـا بـه سـوی رسـول خدا؟ص؟ روان گشـتیم، حـال آن کـه هـوا بـس سـوزان بـود

 و برخی از ما گوشـه ای از ردای خویش را بر سـر و گوشـه ای را بر پایشـان می کشـیدند تا از شـّدت 

گرمـا در امـان بماننـد. چـون نـزد پیامبـر؟ص؟ برآمدیـم، نمـاز ظهـر را پیشـاپیش مـا گـزاْرد و سـپس 

بـه مـا روی کـرد و فرمـود: “سـپاس خـدای را اسـت. او را می سـتاییم؛ از او یـاری می جوییـم؛ بـه او 

ایمـان داریـم؛ و بـر او تـوّکل می کنیـم. از بدی هـای جان هـای خـود و زشـتی های کارهـای خویـش 

بـه خـدای پنـاه می جوییـم؛ همـو کـه هـر کـه را گمـراه کنـد1، رهنمایـی نخواهـد داشـت و هـر کـه 

 را او هدایـت نمایـد، گمراه گـری نخواهـد بـود. گواهـی می دهـم کـه معبـودی جـز خـدای نیسـت 

و محّمـد بنـده و فرسـتادۀ او اسـت. اّمـا بعـد: ای مـردم! هیچ پیامبری را بیـش از نیِم عمِر پیامبر 

پیشـینش نبـوده اسـت. عیسـی بـن مریـم در میـان قـوم خویـش چهـل سـال درنـگ فرمـود و مـن 

 اینـک در آسـتانۀ بیسـت سـال ]پیامبـری[ هسـتم. هـال  کـه نزدیـک اسـت از شـما جـدا شـوم. 

هـال  کـه هـم از مـن بازخواسـت خواهـد شـد و هـم از شـما. آیـا ]دین خدا را[ به شـما ابـالغ کردم؟ 

شـما چـه می گویید؟”

از هـر سـوی، گروهـی برخاسـتند و جوابگویـان گفتنـد: “گواهـی می دهیم کـه هرآینه تو بندۀ 

کردیم. که یافته ایم، نقل  که صحیح آن »اضّل« است. در صفحۀ 10 نیز آن را چنان  « آمده 
َ

1. در نسخه ها »َضّل
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خـدا و فرسـتادۀ اویـی و رسـالتش را ادا نمـودی و در راهـش سـخت کوشـیدی و دینـش را آشـکار 

نمـودی و او را بندگـی کـردی، تـا آن گاه کـه مرگـت دررسـید. خدایـت برتریـن جزایـی را دهـد کـه 

پیامبـری از اّمتـش دریافـت کرده اسـت!”

فرمـود: “آیـا شـهادت نمی دهیـد کـه معبـودی جز خدای نیسـت و محّمد بنده و فرسـتادۀ 

او اسـت و بهشـت و جهّنم حقیقت دارد و شـما به سراسـِر قرآن ایمان دارید؟” گفتند: “آری.” 

فرمـود: “پـس مـن نیـز گواهـی می دهـم کـه به شـما راسـت گفتم و شـما هـم ]دعوت[ مـرا تصدیق 

می نماییـد. هـال کـه نزدیـک اسـت مـن پیش تـر از شـما بـر حـوض درآیـم و شـما هـم در کنـارۀ 

حـوض نـزد مـن وارد شـوید. پـس آن گاه کـه مـرا دیدار کنید، از شـما خواهم پرسـید: پـس از من با 

آن دو گرانمایـه چـه کرده ایـد.” مـا درماندیـم کـه آن دو گرانمایـه چیسـتند، تـا ایـن کـه مـردی از 

گرانمایـه  دو  آن  بـادا!  تـو  فـدای  مـادرم  و  پـدر  رسـول خدا؛  “ای  گفـت:  و  برخاسـت  مهاجـران 

چیسـتند؟” فرمـود: “برترشـان کتـاب خـدا اسـت که دسـتاویزی اسـت، یک سـویش در دسـت 

 خـدا و سـوی دیگـرش در دسـت شـما. بـه آن چنـگ زنیـد و پشـت مکنیـد تـا گمـراه نشـوید. 

و فروترشان خاندان من است.

را  دعوتــم  و  ایســتادند  مــن  قبلــۀ  ســوی  بــه  کــه  کســانی  از[  مصداقنــد  برتریــن  ]ایشــان 

پذیرفتنــد؛ پــس آنــان را نُکشــید و ایشــان را مغلــوب نســازید و در حــّق آنــان کوتاهــی نورزیــد؛ کــه 

گاه خواســته ام و او ]چنیــن  ــرای ایشــان از خــدای باریــک داِن آ مــن ]ایــن جدایی ناپذیــری را[ ب

نعمتــی را[ بــه مــن عطــا فرمــوده اســت. یــاوِر آن دو، یــار مــن اســت و کســی کــه یــاری آن دو را 

فرونهــد، یــاری مــرا فرونهــاده اســت. دوســتاِر آن دو بــا مــن دوســتی مــی ورزد و دشــمِن آن دو بــا مــن 

ک نشــد مگــر ایــن کــه از هوس هایــش  دشــمنی می کنــد. هــال  کــه پیــش از شــما هیــچ اّمتــی هــال

ــه دادگــری قیــام  ــه مخالفــت برخاســت و آن را کــه ب ــا ]صاحــِب[ نبــّوت خــود ب پیــروی کــرد و ب

کــرد، کشــت.”

سـپس پیامبـر دسـت علـی بـن ابی طالـب را گرفـت و برافراشـت و سـه بـار فرمـود: “هر کس 

مـن مـوالی او هسـتم، ایـن مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـس او را 

37/1

)89(



87 اصحابیکهحدیثغدیرراروایتکردهاند

دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمن شـمار هـر کـس او را دشـمن شـمارد.”‹« )عبقـات األنـوار: 

)]316-313/7[  236/2

ایــن روایــت را دقیقــًا بــا همیــن الفــاظ و گســتردگی، حافــظ ابوالحســن علــی بــن َمغاِزلــی 

واســطی شــافعی )مناقــب علــی بــن ابی طالــب؟ع؟ ]ص16[( از ابوَیْعلــٰی علــی بــن ابی عبــداهّلل1 بــن 

ف بــّزار _ بــا رخصــت از اســتاد خویــش _ از عبدالّســالم بــن عبدالملــک بــن حبیــب بــّزاز، از 
ّ

عــال

ــن  ــم ُمغیــرة ب ــّرّزاق، از ابوحاِت ــن عبدال ــر ب ــن َبْک ــد ب ــن عثمــان، از محّم ــد ب ــن[ محّم عبــداهّلل2 ]ب

بــن صالــح، از  از ولیــد  بــن قیــس ُحدانــی،  نــوح  از  ابراهیــم،  بــن  بــی، از مســلم 
ّ
ُمَهِل محّمــد 

پسرخواندۀ زید بن ارقم آورده است3�

نیـز ایـن کسـان حدیـث غدیـر را از زبـان زیـد بـن ارقم روایـت کرده اند: َبَدخشـانی )ُنـُزل األبرار: 

ص19 ]ص53[( از طریـق احمـد و َطَبرانـی؛ همـو )همـان: ص21( از ابوُنَعیـم و َطَبرانی، از ابوالُطفیل، 

از زیـد؛ و آلوسـی )روح المعانـی: 350/2 ]194/6[(. همچنیـن در بخـش تابعیـن، حدیثـی از زیـد بـه 

نقـل ابولیلـی ِکْنـدی خواهد آمد.

43. ابوسعید زید بن ثابت )د. 48/45؛ و به گفتۀ برخی: بعد از 50(�

حدیـث وی را ابن ُعْقـَده )حدیـث الوالیـه(؛ و ابوبکـر ِجعابی )ُنَخب المناقـب( آورده اند. َجَزری 

شـافعی )أسـنی المطالب: ص4 ]ص48[( او را از راویان حدیث غدیر شـمرده اسـت.

44. زید یا یزید بن َشراحیل انصاری.

کـــه  اســـت  گواه خواهـــی  روز  در  غدیـــر  حدیـــث  بـــه  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟  گواهـــان  از  وی 

 حدیثـــش خواهـــد آمـــد. گـــزارِش گواهـــی دادن وی را حافـــظ ابن ُعْقـــَده )حدیـــث الوالیـــه( آورده 

1. در مناقب ابن َمغاِزلی و سیر أعالم الّنبالء، و نیز در چاپ جدید مرکز الغدیر، ُعَبیداهّلل آمده است.)م.(

2. وی همان حافظ ابن سّقا واسطی، محّدث نام آور است.)ط.(

کـه شـرح حالـش در لسـان المیـزان ابن َحَجـر آمـده، ایـن روایـت را در الُعْمـده)ص51( از  مـه ابن ِبْطریـق )د. 600( 
ّ

3. عال

اسـت. آورده  ابن َمغاِزلـی  مناقـب 
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ــد.  ــل کرده انـ ــز آن را نقـ ــه: 567/1( نیـ ــر )اإلصابـ ــه: 233/2 ]290/2[(؛ و ابن َحَجـ ــد الغابـ ــر )ُاْسـ و ابن اثیـ

در مقتـــل اإلمـــام الحســـین؟ع؟ تألیـــف خوارزمـــی ]48/1[؛ و تاریـــخ آل محّمـــد )ص67( از اصحـــاب روایتگـــر 

حدیـــث غدیـــر شـــمرده شـــده اســـت.

45. زید بن عبداهلل انصاری.

حدیث وی را ابن ُعْقَده )حدیث الوالیه( با ذکر سند آورده است.

  ]س[

46. ابواسحاق سعد بن ابی وّقاص )د. 58/56/55/54(�

بـن  ُمهاجـر  از  سـند  ذکـر  بـا  ]ص28[(  ص3  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ :  )خصائـص  َنسـائی  حافـظ 

َمه، از عایشـه دختـر سـعد آورده اسـت: »از پـدرم شـنیدم کـه می گفـت: ›]خـودم 
َ
ِمسـمار بـن َسـل

دیـدم و[ شـنیدم کـه رسـول خدا؟ص؟ در روز ]غدیـر در[ ُجحفـه _ دسـت علـی را برگرفـت و _ در 

خطبـه ای، پـس از سـپاس و سـتایش خداونـد، فرمـود: “ای مـردم! مـن بـر شـما والیـت دارم.” 

 گفتنـد: “راسـت می گویـی، ای رسـول خدا!” سـپس وی دسـت علـی را برگرفـت و برافراشـت 

و فرمـود: “ایـن، صاحـب والیـت پـس از من اسـت و همو اسـت کـه به جای من، بار رسـالتم را بر 

دوش می کشـد. هـر کـه او را دوسـت بـدارد و  یـاری کنـد، مـن دوسـتار و  یـاورش هسـتم؛ و هر که با 

وی دشـمنی ورزد، من با او دشـمنی ورزم.”‹«

در خصائص امیرالمؤمنین؟ع؟ )ص4 ]ص38[( با ذکر ســند از عبدالّرحمان بن ســابط، از ســعد 

نکوهــش  را  بــن ابی طالــب؟ضر؟  کــه علــی  بــودم  آمــده اســت: »]در جمعــی[ نشســته  چنیــن 

می کردنــد. گفتــم: ›مــن، خــود، از رســول خدا؟ص؟ شــنیدم کــه فرمــود: “در علــی ســه ویژگــی 

گــر هــر یــک از ایــن ســه مــرا می بــود، برایــم دوست داشــتنی تر از شــتران ســرخ موی  اســت.”؛ _ و ا

بــود! _ شــنیدم کــه فرمــود: “هرآینــه نســبِت او بــا مــن، همــان نســبِت هــارون اســت بــا موســی؛ بــا 

ــردا پرچــم  ــد، ف ــه فرمــود: “بی تردی ــس از مــن پیامبــری نیســت.” و شــنیدم ک ــه پ ــن تفــاوت ک ای

]جنــگ[ را بــه مــردی خواهــم ســپْرد کــه خــدای و رســولش را دوســت مــی دارد و خــدا و رســولش 
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نیــز او را دوســت می دارنــد.” و از او شــنیدم کــه فرمــود: “هــر کــس مــن مــوالی او هســتم، علــی نیــز 

موالی او است.”‹«

در خصائــص امیرالمؤمنیــن؟ع؟ )ص18؛ در چاپــی دیگــر: ص25 ]ص114[( بــا ذکــر ســند از ُمهاجــر 

بــن ِمســمار، از عایشــه دختــر ســعد، از وی آمــده اســت: »همــراه رســول خدا؟ص؟ در راه مّکــه 

بودیــم و او بــه ســوی آن1 رهســپار بــود. چــون بــه غدیــر خــّم رســید، ایســتاد تــا مــردم گردآینــد. 

پــس هــر کــه پیــش رفتــه بــود، بازگردانــده شــد و هــر کــه بازمانــده بــود، رســید. چــون مــردم نــزد او 

گردآمدنــد، فرمــود: ›ای مــردم! ]آیــا پیــام را رســاندم؟‹ گفتنــد: ›آری.‹ ســه بــار فرمــود: ›بارخدایا! 

ــدا و  ــد: ›خ ــت دارد؟‹ گفتن ــما والی ــر ش ــی ب ــه کس ــردم![2 چ ــود: ›ای م ــپس فرم ــاش.‹ س ــواه ب گ

رســولش.‹ ایــن پرســش و پاســخ ســه بــار صــورت پذیرفــت. آن گاه، وی دســت علــی را گرفــت و 

او را ایســتانید و فرمــود: ›هــر کــس خــدا و رســولش بــر وی والیــت دارنــد، ایــن نیــز مــوالی او اســت. 

بارخدایــا! دوســتار و یــاور کســی بــاش کــه او را دوســت بــدارد و یــاری کنــد؛ و دشــمِن آن کــس باش 

کــه بــا وی دشــمنی ورزد.‹«

صاحـب خصائـص امیرالمؤمنیـن؟ع؟ )ص18 ]ص113[( ایـن روایـت را از عامـر بـن سـعد، از 

وی؛ و از ابن ُعَیینـه، از عایشـه دختـر سـعد، از وی آورده اسـت.

نیـز بـه نقـل الُعْمـده )ص48 ]ص97[( آن را عبـداهّلل بـن احمـد بـن حنبـل3 بـا ذکـر سـند از 

عبداهّلل بن َصْقر _ به سال299 _ از یعقوب بن حمدان4 بن کاسب، از سفیان، از ابن ابی َنجیح، 

ربیعـۀ ُجَرشـی، از سـعد آورده اسـت. همچنیـن حافـظ بـزرگ، محّمـد بـن ماجـه  از پـدرش و 

1. در نسخه ها چنین آمده و صحیح آن چنین است: »به سوی مدینه رهسپار بود.«

گرفته شده است.)غ.( ب از الّسنن الکبری )135/5( 
ّ

2. درون قال

کتـاب  کـه ایـن  کتـاب فضائـل الّصحابـه را بـه عبـداهّلل بـن احمـد )د. 290( نسـبت داده، حـال آن  3. نویسـندۀ الُعْمـده، 
کـه در نسـخۀ چـاپ شـدۀ آن آمـده و در آن، افزوده هایـی از عبـداهّلل و نیـز  نوشـتۀ پـدرش احمـد بـن حنبـل اسـت، چنـان 
ری 

َ
گردش َقطیعی، از دیگر اسـتادانش به چشـم می خوَرد. همین حدیث نیز روایت َقطیعی، از عبداهّلل بن َصْقر ُسـّک شـا

کـه خواهـد آمـد و بـا همیـن سـند در فضائـل الّصحابـه آمـده اسـت.)ط.( )د. 302( اسـت 

که یعقوب بن ُحَمید درست است.)م.( ف در صفحۀ 86 اشاره خواهد فرمود 
ّ
4. بعد از این، جناب مؤل

)96(

39/1



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 1( 90

)الّسـنن: 30/1 ]45/1[( با ذکر سـند از عبدالّرحمان بن سـابط، از سـعد چنین روایت کرده اسـت 

که معاویه به یک سـفر حج آمده بود که سـعد نزد وی رفت. از علی یاد شـد و معاویه او را ناسـزا 

گفـت. سـعد خشـمگین گشـت و گفـت: »در بـارۀ مـردی چنیـن سـخن می گویـی کـه شـنیدم 

رسـول خدا؟ص؟ در حـّق وی فرمـود: ›هـر کـس مـن مـوالی او هسـتم، علی نیز موالی او اسـت.‹؛ و 

نیـز شـنیدم کـه ]بـه او[ فرمـود: ›نسـبت تـو بـا مـن، همـان نسـبت هـارون اسـت بـا موسـی؛ بـا ایـن 

تفـاوت کـه پـس از مـن پیامبـری نیسـت.‹؛ و هـم شـنیدم کـه ]در بـارۀ وی[ فرمـود: ›هرآینـه امـروز 

پرچِم ]جنگ[ را به مردی می سپارم که خدای و رسولش او را دوست می دارند.‹«

کــم )المســتدرک علــی الّصحیحیــن: 116/3 ]126/3[( از ابوزکرّیــا یحیــی بــن محّمــد  حافــظ حا

َعْنَبــری، از ابراهیــم بــن ابی طالــب، از علــی بــن ُمنــذر، از ابوُفَضیــل1، از مســلم مالئــی، از َخْیَثمــة 

بــن عبدالّرحمــان، از ســعد روایــت کــرده کــه مــردی بــه وی گفــت: »علــی تــو را نکوهــش می کنــد 

کــه وی را همراهــی نکــردی.« ســعد گفــت: »بــه خــدا ســوگند! ایــن همراهــی نکــردن ناشــی 

ــا را  ــی از آن ه ــر یک گ ــه ا ــد ک ــز دادن ــه چی ــب را س ــن ابی طال ــی ب ــرا عل ــود؛ زی ــن ب ــای م از رأی خط

بــه مــن می دادنــد، برایــم دوست داشــتنی تر از دنیــا و نعمت هــای آن بــود. ]نخســت آن کــه[ 

رســول خدا؟ص؟ در روز غدیــر خــّم پــس از ســپاس و ســتایش خداونــد فرمــود: ›آیــا می دانیــد کــه 

مــن بــر مؤمنــان بیــش از هــر کــس والیــت دارم؟‹ گفتیــم: ›آری.‹ فرمــود: ›بارخدایــا! هــر کــه مــن 

مــوالی اویــم، علــی نیــز مــوالی او اســت؛ دوســت بــدار و یــاری کــن دوســتار و یــاور او را؛ و دشــمن 

شــمار دشــمن او را.‹ ]دوم آن کــه[ روز خیبــر وی را کــه بــه ســبب درد چشــم، چیــزی نمی دیــد، 

نــزد پیامبــر آوردنــد. وی گفــت: ›ای رســول خدا! بــه درِد چشــم گرفتــارم.‹ رســول خدا در چشــم او 

دمیــد و برایــش دعــا فرمــود، چنــدان کــه وی تــا هنــگام کشــته شــدن، دیگــر بــه درد چشــم گرفتــار 

نشــد؛ و ]آن روز نیــز[ دروازۀ خیبــر را گشــود.

]سوم آن که[ رسول خدا؟ص؟ عمویش عّباس و دیگران را از مسجد بیرون فرمود و عّباس به 

1. در مأخذ و نیز در تهذیب الّتهذیب )122/10( ابن ُفَضیل آمده است.)غ.(
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وی گفت: ›ما را با آن که از بستگان توییم و با تو خویشاوندی عمویی داریم، بیرون می رانی؛ اّما 

می رانم  بیرون  را  شما  که  نیستم  ›من  فرمود:  پیامبر  می دهی؟‹  جای  مسجد[  ]در  را   علی 

کن می کند.‹« و علی را جای می دهم؛ بلکه خدا است که شما را خارج ساخته، او را سا

حافـظ ابوُنَعیـم )ِحلیـة األولیـاء: 356/4( بـا ذکـر سـند از ُشـعبه، از حکـم، از ابن ابی لیلـی، از 

سـعد بن ابی وّقاص آورده اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ سـه امتیاز برای علی بن ابی طالب برشـمْرد: 

]یکـی آن کـه فرمـود:[ ›هرآینـه فـردا پرچِم ]جنگ[ را به مردی خواهم سـپرد که خدای و رسـولش 

را دوسـت مـی دارد.‹ و ]دیگـر آن کـه[ حدیـث طیـر )= مـرغ( ]را در بـارۀ او فرمـود[ و ]سـوم ایـن که[ 

حدیـث غدیـر ]را در شـأن او بگفت[.«

حدیـث غدیـر را از سـعد ایـن کسـان روایـت کرده انـد: حافـظ ابن ُعْقـَده )حدیـث الوالیـه( بـا 

از طریـق  الفتـی(  )زیـن  ابومحّمـد عاصمـی  از سـعد1؛ حافـظ  ب،  ُمَسـِیّ بـن  از سـعید  ذکـر سـند 

ابن ُعْقـَده کـه عیـن آن در حدیـث تهنیـت خواهـد آمـد؛ حافـظ َطحـاوی حنفـی )مشـکل اآلثـار: 

 309/2( بـا ذکـر سـند از ُمْصَعـب بـن سـعد، از سـعد، از طریـق ُشـعبة بـن حّجـاج _ وی ُشـعبه 

ـمَطین  وئـی )َفراِئـد الّسَ را امیـن و روایتـش را درسـت و گفتـارش را حّجـت دانسـته اسـت. _ ؛ و َحّمُ

اإلمـام  )مقتـل  خوارزمـی  خطیـب  نیـز  پـدرش.  از  سـعد،  دختـر  عایشـه  از  سـند  ذکـر  بـا   )]70/1[

الحسـین؟ع؟ ]48/1[(؛ و َجـَزری )أسـنی المطالـب: ص3 ]ص48[( او را از اصحـاب روایتگـر حدیـث 

غدیر شمرده اند.

حافـظ گنجـی شـافعی )کفایـة الّطالـب: ص16 ]ص62[( از طریـق حافـظ یوسـف بـن خلیـل 

دمشـقی و حافظ ابوالغنایم محّمد بن علی َنرسـی با سندهاشـان، از ابن ُجْدعان، از سـعید بن 

ب، از سـعد2 روایتـی آورده کـه آغـاز آن چنیـن اسـت: »بـه سـعد گفتـم: › ... .‹« ایـن روایت  مَسـِیّ

تا پایان، در حدیث تهنیت خواهد آمد.

کرده اند. ی نقل  ی در اجازه نامۀ بزرگش، این را از و
ّ
مه حل

ّ
1. حافظ عاصمی و عال

2. در چاپ جدید مرکز الغدیر عبارت »از سعد« حذف شده است.)م.(
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ویــه  َحّمُ بــن  عمــر  بــن  عبــداهّلل  بــزرگ  اســتاد  از  ]ص285[(  ص151  الّطالــب:  )کفایــة   همــو 

در دمشــق، از حافــظ ابوالقاســم علــی بــن حســن بــن هبــة اهّلل شــافعی، از ابوالفضــل فضیلــی، 

یــب الّشاشــی، از احمــد بــن شــّداد 
َ
از ابوالقاســم خلیلــی، از ابوالقاســم ُخزاعــی، از َهیَثــم بــن ُکل

ِترِمــذی، از علــی بــن قــادم، از اســرائیل، از عبــداهّلل بــن شــریک، از حــرث1 بــن مالــک روایــت کــرده 

اســت: »بــه مّکــه درآمــدم و بــا ســعد بــن ابی وّقــاص دیــدار کــردم. گفتــم: ›آیا چیزی شــنیده ای که 

گــر یکــی از آن ها مرا  مایــۀ افتخــار علی باشــد؟‹ گفــت: ›چهــار چیــز را در بــارۀ وی گــواه بــوده ام کــه ا

می بــود، برایــم دوست داشــتنی تر از عمــر نــوح در دنیــا بــود، ]یکــی آن کــه[ رســول خدا؟ص؟ ابوبکــر 

ــراءت نــزد مشــرکان قریــش فرســتاد، وی یــک روز و شــب را بــرای انجــام  را بــرای ]ابــالغ ســورۀ[ َب

ایــن مأمورّیــت طــی کــرد؛ اّمــا پیامبــر بــه علــی فرمــود: “در پــی ابوبکر رو  و ســوره را از او بگیــر و خود، 

آن را ابــالغ کــن.” پــس علــی ابوبکــر را بازگرداْنــد. وی بازگشــت و گریــان، گفــت: “ای رســول خدا! 

 آیــا در بــارۀ مــن آیــه ای نــازل شــد؟” پیامبــر؟ص؟ فرمــود: “جــز خیــر چیــزی نــازل نشــده؛ و آن، 

ایــن اســت کــه پیامــم را یــا بایــد خــود برســانم و یــا مــردی کــه از مــن باشــد _ یــا: مــردی کــه از 

خانــدان مــن باشــد _ .” 

کن بودیـم. پـس شـبی در میـان مـا  ]افتخـار دوم ایـن کـه[ مـا همـراه پیامبـر در مسـجد سـا

نـدا برخاسـت کـه همـگان، جـز خانـدان پیامبـر؟ص؟ و خانـدان علـی، بایـد ]بـرای سـکونت[ از 

مسـجد بیـرون رونـد.

پس ما خارج شدیم، در حالی که به سبب شتاب، کفش هایمان را ]به درستی نپوشیده 

و[ بر روی زمین می کشیدیم. صبحگاهان عّباس نزد پیامبر؟ص؟ آمد و گفت: “ای رسول خدا! 

عموهایت را بیرون راندی و این نوجوان ]= علی[ را جای دادی؟” رسول خدا؟ص؟ فرمود: “من 

نه فرمان دادم که شما بیرون روید و نه امر کردم که این نوجوان بماَند؛ بلکه خدا بود که چنین 

فرمان داد.” سومین ]افتخار[ این بود که پیامبر خدا، عمر و سعد را به ]عرصۀ[ خیبر گسیل 

فرمود. سعد جراحت برداشت و عمر بازگشت. رسول خدا؟ص؟ فرمود: “امروز پرچم ]نبرد[ را به 

1. در چاپ مرکز الغدیر، حارث آمده است.)م.(
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مردی می سپارم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست می دارند.” 

پیامبر در این سخن، علی را بسیار ستود که من از برشمردن آن ستایش ها بیم دارم.1 سپس 

علی را خواست. گفتند که دچار چشم درد است. پس وی را کشانده با خود آوردند. پیامبر به او 

فرمود: “چشمانت را بگشای!” گفت: “نمی توانم.” پس پیامبر در چشمان او دمید و با انگشِت 

شسِت خویش چشمانش را نوازش کرد. آن گاه، پرچم ]نبرد[ را به وی سپرد.

فرمـود  ایـراد  رسـا  سـخنی  رسـول خدا؟ص؟  خـّم،  غدیـر  روز  در  کـه  آن  چهـارم  ]افتخـار[   

و سـپس سـه بـار گفـت: “ای مـردم! آیـا مـن بـر مؤمنـان بیش از خودشـان والیت نـدارم؟” گفتند: 

 “آری.” سـپس فرمـود: “ای علـی؛ نزدیـک آی!” پـس علـی دسـت فـراز آوْرد و پیامبـر دسـت وی 

را برافراشـت، چنـدان کـه سـپیدی زیـر بغلـش را دیـدم. آن گاه، سـه بـار فرمود: “هر کـس من بر او 

والیت دارم، علی نیز موالی او است.”‹«

الّطالـب: ص287[ گویـد: »ایـن حدیـث حسـن اسـت و جنبه هـای  ]کفایـة  حافـظ گنجـی 

مختلـف مضمـون آن درسـت اسـت.« ]سـپس یکایـک آن مناقـب را برمی شـمَرد[ تـا آن جـا 

کـه می گویـد: »]منقبـت چهـارم:[ حدیـث غدیـر؛ کـه ابن ماجـه ]الّسـنن: 45/1[ و ِترِمـذی ]الّسـنن: 

591/5[ آن را از محّمـد بـن بّشـار، از محّمـد بـن جعفـر روایـت کرده انـد.«

حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 107/9( از طریـق بـّزار ]المسـند: 41/4[ از سـعد روایـت کـرده که 

رسـول خدا؟ص؟ دسـت علی را گرفته، فرمود: »آیا من بر مؤمنان بیش از خودشـان والیت ندارم؟ 

هـر کـه مـن بـر او والیـت دارم، علـی نیز بر وی والیت دارد.« سـپس َهیَثمی گویـد: »این حدیث را 

بّزار روایت کرده و واسطه های روایت، همگی، ثقه هستند.«

هایـه: 212/5 ]231/5[( از کتـاب غدیر ابن َجریر طبـری، از ابوالجوزاء  ابن َکثیـر شـامی )البدایـة و الّنِ

احمـد بـن عثمـان، از محّمـد بـن خالـد، از َعْثمـه، از موسـی بن یعقوب َزْمعی _ و او فردی اسـت 

کـه بـا سـاختار جملـه بیش تـر تناسـب دارد  1. ترجمـۀ حاضـر بـا متـن برابـر اسـت؛ اّمـا در مسـند الّشاشـی، عبارتـی آمـده 
که در نقل آن دچار خطا شوم.«)غ.(  و ترجمۀ آن چنین است: »بیم دارم 

41/1
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بـس راسـتگو _ از ُمهاجـر بـن ِمسـمار، از عایشـه دختـر سـعد، از سـعد روایـت کـرده اسـت: »از 

رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم کـه در روز ]غدیـر در[ ُجحفـه، در حالـی کـه دسـت علـی را گرفتـه بود، به 

سـخن پرداخـت: ›ای مـردم! مـن بـر شـما والیـت دارم.‹ گفتند: ›گفتارت راسـت اسـت.‹ پس 

پیامبـر دسـت علـی را برافراشـت و فرمـود: ›ایـن، پـس از مـن صاحـب والیـت اسـت و بـه جـای 

مـن ]حـّق رسـالت را[ ادا می کنـد و هرآینـه خداونـد دوسـتار و  یـاور هـر آن کـس اسـت کـه دوسـتار 

و یـاور او باشـد.‹« ]ابن َکثیـر ادامـه می دهـد:[ »اسـتاد مـا، ذهبـی، گفـت: ›ایـن حدیـث َحَسـن و 

غریـب1 اسـت؛ و آن را ابن َجریـر از حدیـث یعقـوب بـن جعفـر، از ابوَکثیـر، از ُمهاجـر بـن ِمسـمار 

بـازآورده کـه بـه موجـب آن، پیامبـر؟ص؟ توّقـف فرمـود تـا پس مانـدگان بـه او بپیوندند و فرمـان داد 

تـا پیش افتـادگان را بازگرداننـد و سـپس با ایشـان سـخن گفـت.‹« آن گاه، همۀ حدیـث را آورده 

است.

هایـه )340/7 ]376/7[( از حسـن بـن عرفـۀ َعْبـدی، از محّمـد بـن خـاِزم  نیـز در البدایـة و الّنِ

ابومعاویۀ نابینا، از موسی بن مسلم َشیبانی، از عبدالّرحمان بن سابط، از سعد بن ابی وّقاص 

نقـل کـرده اسـت: »یـک بـار معاویـه بـه سـفر حـج آمـده بـود، سـعد بـن ابی وّقـاص بـه دیـدار وی 

رفـت. ]در آن مجلـس[ از علـی یـاد کردنـد.

گـر یکـی از آن هـا مـرا بـود، از دنیـا و هـر چـه در دنیـا  سـعد گفـت: ›او سـه ویژگـی داشـت کـه ا

اسـت، برایـم دوست داشـتنی تر بـود. ]نخسـت ایـن کـه[ از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم کـه فرمـود: 

“هـر کـس مـن بـر او والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.”‹« _ تـا انتهـای حدیـث، چنـان کـه 

ابن ماجـه آورده و مـا در صفحـۀ 38 نقـل کردیـم. _ سـپس ابن َکثیـر می گویـد: »ایـن حدیـث را 

روایت نکرده اند، هرچند سندش نیکو است.«

ــاء:  ــو )تاریـــخ الخلفـ ــع األحادیـــث ]226/11[( از طریـــق ســـعد؛ همـ ــیوطی )جامـ جالل الّدیـــن سـ

ابوُنَعیـــم  از   )]609/11[  154/6 العّمـــال:  )کنـــز  هنـــدی  مّتقـــی  َطَبرانـــی؛  از  ]ص158[(   ص114 

کـه حدیـث غدیـر را در  کـه متـن یـا سـند آن منفـرد باشـد. ظاهـرًا در ایـن جـا، مـراد وی آن اسـت  1. »غریـب« حدیثـی اسـت 
طبقـۀ اّول یـا در نقـل از شـیخ حدیـث، تنهـا یـک نفـر روایـت کـرده، گرچـه در طبقـات بعـد اشـتهار یافتـه اسـت.)م.(
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ــاء فـــی  کتفـ ــر طبـــری؛ َوّصابـــی )اإل ــو )همـــان: 405/6 ]162/13[( از ابن َجریـ )فضائـــل الّصحابـــه(؛ و همـ

بـــن منصـــور در  ]الّســـّنه: 591/2[ و ســـعید  از ابن ابی عاصـــم  نقـــل  بـــه  فضائـــل األربعـــة الخلفـــاء( 

کتاب هـــای ســـنن خویـــش بـــا ذکـــر ســـند؛ و َبَدخشـــانی )ُنـــُزل األبـــرار: ص20 ]ص52 و 53[( از َطَبرانـــی، 

و ابوُنَعیم )فضائل الّصحابه( روایت وی را آورده اند.

ســـعد یکـــی از ده تـــِن بشـــارت یافتـــه اســـت کـــه حافـــظ ابن َمغاِزلـــی )مناقـــب علـــی بـــن 

ابی طالـــب؟ع؟ ]ص27[( و خوارزمـــی ]مقتـــل اإلمـــام الحســـین؟ع؟ : 48/1[ از راویـــان حدیـــث غدیـــرش 

شـــمرده اند.

47. سعد بن ُجناَدۀ َعوفی )پدِر عسّیۀ َعوفی(.1

از  را  المناقـب( حدیـث غدیـر  )ُنَخـب  ابوبکـر ِجعابـی  و قاضـی  الوالیـه(؛  ابن ُعْقـَده )حدیـث 

وی روایـت کرده انـد. خوارزمـی )مقتـل اإلمـام الحسـین؟ع؟ ( او را از صحابـۀ روایتگـر حدیـث غدیـر 

شـمرده اسـت.

48. سعد بن ُعبادۀ انصاری خزرجی )د. 15/14؛ یکی از نقیبان دوازده گانه(.

حدیث وی را ابوبکر ِجعابی )ُنَخب المناقب( آورده است.

49. ابوسعید سعد بن مالک انصاری ُخْدری )د. 74/65/64/63؛ دفن گشته در بقیع(.

حافـظ ابن ُعْقـَده )حدیـث الوالیـه( بـا ذکـر سـند از سـهم بـن ُحَصیـن اسـدی روایـت کـرده 

اسـت: »مـن و عبـداهّلل بـن علقمـه بـه مّکـه وارد شـدیم. روزگاری بـود کـه عبـداهّلل، علـی؟ع؟ را 

بسـیار دشـنام می گفـت. بـه وی گفتـم: ›آیـا می خواهـی بـا ایـن مـرد، یعنـی ابوسـعید ُخـْدری، 

دیـداری تـازه کنـی؟‹ گفـت: ›آری.‹ پـس هـر دو نـزد وی رفتیـم. عبـداهّلل گفـت: ›آیا در بـارۀ علی 

چیـزی شـنیده ای کـه مایـۀ افتخـار وی باشـد؟‹ گفـت: ›آری؛ _ آن گاه کـه تـو را حدیـث گفتـم، 

در بـارۀ آن از مهاجـران و انصـار نیـز سـؤال کـن! _ رسـول خدا؟ص؟ در روز غدیـر خـّم، بـه شـیوایی و 

کــه در چــاپ اّول از مرکــز الغدیــر، ایــن شــماره بــه صــورت مکــّرر 46 آمــده و شــمارۀ 54 حــذف  1. نیازمنــد یادکــرد اســت 
شــده اســت.)م.(
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بـس راسـتگو _ از ُمهاجـر بـن ِمسـمار، از عایشـه دختـر سـعد، از سـعد روایـت کـرده اسـت: »از 

رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم کـه در روز ]غدیـر در[ ُجحفـه، در حالـی کـه دسـت علـی را گرفتـه بود، به 

سـخن پرداخـت: ›ای مـردم! مـن بـر شـما والیـت دارم.‹ گفتند: ›گفتارت راسـت اسـت.‹ پس 

پیامبـر دسـت علـی را برافراشـت و فرمـود: ›ایـن، پـس از مـن صاحـب والیـت اسـت و بـه جـای 

مـن ]حـّق رسـالت را[ ادا می کنـد و هرآینـه خداونـد دوسـتار و  یـاور هـر آن کـس اسـت کـه دوسـتار 

و یـاور او باشـد.‹« ]ابن َکثیـر ادامـه می دهـد:[ »اسـتاد مـا، ذهبـی، گفـت: ›ایـن حدیـث َحَسـن و 

غریـب1 اسـت؛ و آن را ابن َجریـر از حدیـث یعقـوب بـن جعفـر، از ابوَکثیـر، از ُمهاجـر بـن ِمسـمار 

بـازآورده کـه بـه موجـب آن، پیامبـر؟ص؟ توّقـف فرمـود تـا پس مانـدگان بـه او بپیوندند و فرمـان داد 

تـا پیش افتـادگان را بازگرداننـد و سـپس با ایشـان سـخن گفـت.‹« آن گاه، همۀ حدیـث را آورده 

است.

هایـه )340/7 ]376/7[( از حسـن بـن عرفـۀ َعْبـدی، از محّمـد بـن خـاِزم  نیـز در البدایـة و الّنِ

ابومعاویۀ نابینا، از موسی بن مسلم َشیبانی، از عبدالّرحمان بن سابط، از سعد بن ابی وّقاص 

نقـل کـرده اسـت: »یـک بـار معاویـه بـه سـفر حـج آمـده بـود، سـعد بـن ابی وّقـاص بـه دیـدار وی 

رفـت. ]در آن مجلـس[ از علـی یـاد کردنـد.

گـر یکـی از آن هـا مـرا بـود، از دنیـا و هـر چـه در دنیـا  سـعد گفـت: ›او سـه ویژگـی داشـت کـه ا

اسـت، برایـم دوست داشـتنی تر بـود. ]نخسـت ایـن کـه[ از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم کـه فرمـود: 

“هـر کـس مـن بـر او والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.”‹« _ تـا انتهـای حدیـث، چنـان کـه 

ابن ماجـه آورده و مـا در صفحـۀ 38 نقـل کردیـم. _ سـپس ابن َکثیـر می گویـد: »ایـن حدیـث را 

روایت نکرده اند، هرچند سندش نیکو است.«

ــاء:  ــو )تاریـــخ الخلفـ ــع األحادیـــث ]226/11[( از طریـــق ســـعد؛ همـ ــیوطی )جامـ جالل الّدیـــن سـ

ابوُنَعیـــم  از   )]609/11[  154/6 العّمـــال:  )کنـــز  هنـــدی  مّتقـــی  َطَبرانـــی؛  از  ]ص158[(   ص114 

کـه حدیـث غدیـر را در  کـه متـن یـا سـند آن منفـرد باشـد. ظاهـرًا در ایـن جـا، مـراد وی آن اسـت  1. »غریـب« حدیثـی اسـت 
طبقـۀ اّول یـا در نقـل از شـیخ حدیـث، تنهـا یـک نفـر روایـت کـرده، گرچـه در طبقـات بعـد اشـتهار یافتـه اسـت.)م.(
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رسـایی سـخن گفـت و سـپس فرمـود: “ای مـردم! آیـا مـن بـر مؤمنـان بیـش از خودشـان والیـت 

نـدارم؟” گفتنـد: “آری.” ایـن پرسـش و پاسـخ سـه بـار صـورت پذیرفـت. سـپس فرمـود: “ای 

علـی؛ نزدیـک آی!” آن گاه، رسـول خدا؟ص؟ دو دسـت وی را برافراشـته، چنـدان کـه سـپیدی 

زیـر بغـل آن دو  را دیـدم. پـس فرمـود: “هـر کـه مـن مـوالی او هسـتم، علـی هـم موالی او اسـت.”‹ 

عبـداهّلل بـن علقمـه گفـت: ›]ای ابوسـعید![ آیـا تـو، خـود، ایـن را از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدی؟‹ 

ابوسـعید در حالـی کـه بـه گوش هـا و سـینۀ خویـش اشـاره می کـرد، پاسـخ داد: ›آری؛ بـا دو گوش 

خـود شـنیده ام و قلبـم ایـن سـخن را در خویـش جـای داد.‹«

عبـــداهّلل بـــن شـــریک می گویـــد: »پـــس ]از ایـــن گفـــت و شـــنود[ ابن علقمـــه و ابن ُحَصیـــن 

ـــزد مـــا آمدنـــد و چـــون نمـــاز را در گرمـــای نیمـــروز گزاردیـــم، عبـــداهّلل بـــن علقمـــه برخاســـت و ســـه  ن

بـــار گفـــت: ›مـــن روی توبـــه بـــه ســـوی خـــدا مـــی آورم و از او آمـــرزش می خواهـــم کـــه بـــه علـــی 

دشنام می داده ام.‹«

حافـظ ابوبکـر بـن َمْرَدَویـه بـا ذکـر سـند از ابوسـعید روایـت کـرده اسـت کـه روزی پیامبـر؟ص؟ 

ک زیـر  مـردم را بـه غدیـر خـّم فراخواْنـد و در آن روز کـه پنج شـنبه1 بـود، فرمـان داد تـا خـار و خاشـا

درخـت را بروبنـد؛ و سـپس مـردم را بـه ]والیـت[ علـی فراخوانـد. _ تمـام ایـن روایـت در ]مبحـث 

مربوط به[ آیۀ إکمال خواهد آمد. _

حافـظ ابوُنَعیـم )مـا نـزل مـن القـرآن فـی علـی؟ع؟ ]ص56[( بـا ذکر سـند از ابوسـعید روایت کرده 

 اسـت کـه پیامبـر؟ص؟ در غدیـر خـّم مـردم را بـه ]والیـت[ علـی فراخواْنـد و فرمـان داد کـه خـار

ک زیـر درختـان روبیـده شـود. متـن و سـند ایـن روایـت، به خواسـت خـدا، خواهد آمد.   و خاشـا

حافـظ ابوسـعید مسـعود بـن ناصـر ِسِجسـتانی )کتـاب الوالیـه( ضمـن ذکـر روایاتـی که با ذکر سـند 

گفته انـد؛ اّمـا ایـن، بـا نظـر اّتفاقـی انبـوِه دانشـمندان  یـان حدیـث غدیـر چنیـن  کـه خواهـد آمـد، شـماری از راو 1. چنـان 
سـازگار نیسـت کـه روز عرفـه، یعنـی نهـم ذی الحّجـه در حّجـة الـوداع را جمعـه دانسـته اند. بدیـن سـان، روز غدیر، یعنی 
هجدهـم ذی الحّجـه، برابـر بـا یک شـنبه بـوده اسـت. نیـز آن روایِت نخسـت، بـا این بیـان صریح عالمان که روز نخسـت 

ذی الحّجـه بـا پنج شـنبه برابـر بـوده، سـازگار نیسـت.
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از ابوسـعید آورده، بـا متـن و سـند ایـن روایـت همداسـتان شـده، چنـان کـه خواهیـم آورد. نیـز 

 آن چـه حافـظ ابوالقاسـم ُعَبیـداهّلل َحْسـکانی ]شـواهد الّتنزیـل: 201/1[ بـا ذکـر سـند آورده، بـا متـن 

و سند این روایت سازگار است، همچنان که خواهد آمد.

حافظ ابوالفتح محّمد بن علی نطنزی )الخصائص العلوّیه( از حسن بن احمد َمهری، از 

احمد بن عبداهّلل بن احمد، از محّمد بن احمد بن علی، از محّمد بن عثمان بن ابی َشیبه، 

از یحیی ِحّمانی، از قیس بن ربیع، از ابوهارون َعْبدی، از ابوسعید ُخْدری روایت کرده است 

که رسول خدا؟ص؟ در غدیر خّم، مردم را به ]والیت[ علی؟ضر؟ فراخواند و فرمان داد که خار و 

ک زیر درخت روبیده شود. _ و آن روز پنج شنبه بود. _ خاشا

پس پیامبر؟ص؟ علی را فراخواْند و بازوهای او را گرفت و آن را برافراشت، چندان که مردم 

را بـه سـپیدی زیـر بغل هـای رسـول خدا؟ص؟ نظـر افتـاد. از آن پـس، هنوز پراکنده نشـده بودند که 

ایـن آیـه فـرود آمـد: »امـروز دینتـان را کمـال بخشـیدم ... .« ]مائـده/3[ پـس پیامبـر خـدا؟ص؟ فرمـود: 

»خـدای را بـه بزرگـی می سـتایم بـر کمـال بخشـیدن دیـن و تمـام کـردن نعمـت و خشـنودی از 

رسـالتم و والیـت علـی پـس از مـن.« ]و نیـز[ فرمـود: »هـر کـه مـن مـوالی اویـم، علـی نیـز مـوالی او 

یـاور بـاش هـر کـس کـه علـی را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛   اسـت؛ بارخدایـا! دوسـت بـدار و 

و دشـمن شـمار هر که را با وی دشـمنی کند. یاریگرش را یاری فرما و هر که یاری اش را فرونهد، 

یـاری اش را فرونـه!« سـپس َحّسـان بـن ثابـت گفـت: »ای رسـول خدا! مـرا رخصـت فرمـا کـه در 

شـأن علی ابیاتی بسـرایم تا تو بشـنوی.« فرمود: »با برکتی که خدای تو را داده، بخوان!« َحّسـان 

برخاسـت و گفـت: »ای گـروه بـزرگان قریـش! بـه گواهـی رسـول خدا؟ع؟ سـخن مـرا در شـأن ایـن 

والیِت پایدار بشنوید:

در روز غدیـر، پیامبرشـان ایشـان را نـدا می دهـد ... .« _ ایـن ابیـات تـا فرجـام، در بخـش شـاعران 

سـدۀ نخسـت خواهـد آمد. _

 حدیـــث غدیـــِر ابوســـعید ُخـــْدری را ایـــن کســـان روایـــت کرده انـــد: نیشـــابوری )غرائـــب 

بـــه دو طریـــق از َعْبـــدی،  ـــمَطین ]72/1[(  وئـــی )َفراِئـــد الّسَ  القـــرآن و رغائـــب الفرقـــان: 194/6(؛ حّمُ
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از وی؛ خوارزمـــی )المناقـــب: ص80 ]ص135[( از ابوهـــارون َعْبـــدی، از وی؛ ابن َصّبـــاغ مالکـــی 

)الفصـــول المهّمـــه: ص27 ]ص42[(؛ حافـــظ َهیَثمـــی )مجمـــع الّزوائـــد: 108/9( از طریـــق َطَبرانـــی 

)المعجـــم األوســـط ]133/3[(؛ ابن َکثیـــر )الّتفســـیر: 14/2( بـــه نقـــل از ابن َمْرَدَویـــه، از طریـــق ابوهـــارون 

کر  هایـــه: 349/7 و 350 ]386/7[( از ابن َمْرَدَویـــه و ابن عســـا َعْبـــدی، از ابوســـعید؛ همـــو )البدایـــة و الّنِ

ـــن ابی طالـــب؟ع؟ : ص565-588[؛  ـــخ مدینـــة دمشـــق: 237/12[ از ابوســـعید ]ترجمـــة اإلمـــام علـــی ب ]تاری

 259/2( المنثـــور  الـــّدّر  ]ص158[(؛  ص114  الخلفـــاء:  تاریـــخ  ]467/19[؛  األحادیـــث  )جامـــع   ســـیوطی 

ابن ابی حاِتـــم  از   )]117/3[  298/2 )همـــان:  همـــو  کر؛  ابن عســـا و  ابن َمْرَدَویـــه  طریـــق  از   )19/3[

کر، از وی؛ مّتقی هندی )کنز العّمال: 390/6 ]104/13[( از عطّیۀ   ِسِجستانی و ابن َمْرَدَویه و ابن عسا

َعوفـــی، از وی، از طریـــق ابن َجریـــر طبـــری بـــا لفـــظ زیـــد بـــن ارقـــم کـــه در حدیـــث زیـــد، از 

 طریـــق َنســـائی درج اســـت؛ همـــو )همـــان: 403/6 ]157/13[( از ُعَمیـــرة بـــن ســـعد در ضمـــن 

گواهـــی ابوســـعید بـــه حدیـــث غدیـــر بـــرای امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در روز گواه خواهـــی در َرْحَبـــه؛ 

ــی: 349/2  ــی )روح المعانـ ــی، از وی؛ آلوسـ ــق َطَبرانـ ــرار: ص20 ]ص53[( از طریـ ــُزل األبـ ــانی )ُنـ َبَدخشـ

)تفســـیر  ]رشـــیدرضا[  کر؛  ابن عســـا و  ابن َمْرَدَویـــه  و  ابن ابی حاِتـــم  از  ســـیوطی،  از   )]193/6[ 

مشـــهور محمـــود  بدرالّدیـــن  و  کر؛  ابن عســـا و  ابن َمْرَدَویـــه  و  ابن ابی حاِتـــم  از   )463/6  المنـــار: 

 بـــه ابن عینـــی حنفـــی )عمـــدة القـــاری فـــی شـــرح صحیـــح البخـــاری ]206/18[( از طریـــق حافـــظ 

واحـــدی، از عطّیـــۀ َعوفـــی، از ابوســـعید. بـــه خواســـت خـــدا، عیـــن لفـــظ روایـــات ایـــن گـــروه، 

ـــر  ـــث غدی ـــان حدی ـــز وی را از راوی ـــَزری )أســـنی المطالـــب: ص3( نی در جـــای خـــود خواهـــد آمـــد. َج

دانســـته اســـت.

50. سعید بن زید ُقَرشی ِعدوی )د. 51/50؛ از ده تِن بشارت یافته(.

حافـظ ابن َمغاِزلـی )مناقـب علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ ]ص27[( او را از 100 راوی حدیـث غدیر با 

طریق های خویش شـمرده اسـت.

51. سعید بن سعد بن ُعبادۀ انصاری.

حافظ ابن ُعْقَده )کتاب الوالیه( حدیث غدیر را از وی روایت کرده است.
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52. ابوعبداهلل سلمان فارسی )د. 37/36 در حدود 300 سالگی(.

وئی شـــافعی )فرائد الســـمطین،  حافظ ابن ُعْقَده )حدیث الوالیه(؛ ِجعابی )ُنَخب المناقب(؛ و َحّمُ

ـــا ذکـــر ســـند از وی روایـــت کرده انـــد و شـــمس الّدین   بـــاب پنجـــاه و هشـــتم ]315/1[( حدیـــث غدیـــر را ب

 َجـــَزری شـــافعی )أســـنی المطالـــب: ص4 ]ص48[( وی را از صحابـــۀ روایـــت کننـــدۀ حدیـــث غدیـــر

 شمرده است.

کَوع اسلمی )د. 74(�
َ
َمة بن عمرو بن ا

َ
53. ابومسلم َسل

ابن ُعْقَده )حدیث الوالیه( حدیث غدیر را با سند خود از وی روایت کرده است.

زاری )هم پیمان انصار؛ د. 60/59/58 در بصره(.
َ
54. ابوسلیمان َسُمَرة بن ُجْنَدب ف

ابن ُعْقـَده )حدیـث الوالیـه( و ِجعابـی )ُنَخـب المناقـب( حدیـث غدیـر وی را روایـت کرده انـد. 

کننـدۀ  روایـت  صحابـۀ  از  را  او  ]ص48[(  ص4  المطالـب:  )أسـنی  شـافعی  َجـَزری  شـمس الّدین 

حدیـث غدیـر شـمرده اسـت.

55. سلل بن ُحَنیف انصاری اوسی )د. 38(�

حافـظ ابن ُعْقـَده و ِجعابـی، روایـت غدیـر را از طریـق وی بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد. 

ابن اثیـر )ُاْسـد الغابـه: 307/3 ]469/3[( او را از کسـانی برشـمرده کـه در روز َرْحَبـه، بـرای علـی؟ع؟ 

گواهـی دادنـد _ چنـان کـه در حدیـث َاْصَبـغ بـن ُنباتـه خواهـد آمـد _ و گفتـه اسـت کـه روایتـش 

را ابوموسـی بـا سـند آورده اسـت. نیـز َجـَزری شـافعی )أسـنی المطالـب: ص4 ]ص48[( وی را از 

صحابـۀ روایـت کننـدۀ حدیـث غدیـر برشـمرده اسـت.

56. ابوالعّباس سلل بن سعد انصاری خزرجی ساعدی )د. 91 در 100 سالگی(.

وی در شمار کسانی است که برای علی _ صلوات اهّلل علیه _ به حدیث غدیر گواهی داد؛ چنان 

که در حدیث گواه خواهی از طریق ابوالُطفیل خواهد آمد. َسْمهودی )جواهر الِعْقَدین ]برگۀ 171[( 

را  از َسْمهودی، روایت وی  الموّده: ص38 ]36/1[(  )ینابیع  ُقْنُدوزی حنفی  و  از طریق ابن ُعْقَده؛ 

آورده اند. در تاریخ آل محّمد )ص67( وی از راویان حدیث غدیر شمرده شده است.
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  ]ص؛ ض[

مامه ُصَدی بن َعجالن باهلی )سکنا گزیده در شام و درگذشته 86 در همان جا(.
ُ
57. ابوا

در شـمار صحابـۀ روایـت کننـدۀ حدیث غدیر اسـت کـه ابن ُعْقَده )حدیث الوالیـه( روایتش 

را آورده است.

58. ُضمیرۀ اسدی.

عیـن روایتـش در حدیـث الوالیـه و کتـاب الغدیـر منصـور رازی آمـده اسـت. در مأخـذ اخیـر، نـام 

وی َضْمـرة بـن حدیـد ذکـر گشـته؛ اّمـا مـن گمـان دارم کـه وی ضمیـرة بـن ُجْنـَدب یـا ضمیـرة بن 
حبیـب اسـت. _ بـدان مأخـذ رجـوع کنید. _1

  ]ط[
59. طلحة بن ُعَبیداهلل تیمی )کشته شده در نبرد جمل به سال 36 در 63 سالگی(.

وی در روز جمل، برای امیرالمؤمنین؟ع؟ به حدیث غدیر گواهی داد.

کم  هـب: 11/2 ]382/2[(؛ حا
ّ

ایـن کسـان حدیـث وی را روایـت کرده اند: مسـعودی )مـروج الذ

حافـظ  ]ص182[(؛  ص112  )المناقـب:  خوارزمـی  ]419/3[(؛  الّصحیحیـن: 371/3  علـی  )المسـتدرک 

َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 107/9(؛ سـیوطی )جامـع األحادیـث ]13/17[(؛ ابن َحَجـر )تهذیـب الّتهذیـب: 

391/1 ]342/1[( بـه نقـل از حافـظ َنسـائی؛ و مّتقـی هنـدی )کنـز العّمـال: 83/6 ]332/11[( بـه نقـل 

کر ]تاریـخ مدینـة دمشـق: 568/8[. همو )کنـز العّمـال: 154/6 ]609/11[( حدیث وی  از حافـظ ابن عسـا

کـم آورده کـه غیـر از حدیـث گواه خواهـی روز جمـل اسـت. در  را از المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا

آن جـا، طریق هـای فـراوان دیگـر مندرجنـد کـه بـا الفاظشـان در بخـش حدیـث گواه خواهـی روز 

جمـل خواهـد آمد.

1. در جواهـر الِعْقَدیـن )ق85/أ( آمـده اسـت: »َضْمـرۀ اسـلمی؛ حدیـث غدیـر وی را ابن ُعْقـَده )کتـاب الوالیـه( با ذکر سـند 
گفته  گشـته و چنین  می آمده و از وی حدیثی روایت 

َ
آورده اسـت.« در ُاْسـد الغابه)59/3( نام وی َضْمرة بن سـعد َسـل

می خوانـده
َ
کـه ابوُنَعیـم وی را َضْمـرة بـن سـعد َسـل  شـده اسـت: »آن را ابن َمْنـده و ابوُنَعیـم بـا ذکـر سـند آورده انـد؛ جـز ایـن 

گفته اند.«)ط.(  و برخی نیز ضمیره 
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از  ابی زکرّیــا،  بــن  محّمــد  از  أتــی«  »هــل  ســورۀ  شــرح  در  الفتــی(  )زیــن  عاصمــی  حافــظ 

ابوالحســن محّمــد بــن ابی اســماعیل علــوی، از محّمــد بــن عمــر بــّزاز، از عبــداهّلل بــن زیــاد 

ــش  ــن ابراهیــم، از یحیــی، از عموی ــن عمــر عمــری، از غیــاث ب ــدرش، از حفــص ب ــری، از پ َمقُب

عیســی، از طلحــة بــن ُعَبیــداهّلل، روایــت کــرده کــه پیامبــر؟ص؟ فرمــود: »هــر کــه مــن بــر او والیــت 

دارم، علی هم موالی او است.«

هایـه: 349/7 ]386/7[( حدیـث غدیـر را بـا لفظ َبراء بـن عازب آورده و  ابن َکثیـر )البدایـة و الّنِ

افـزوده اسـت: »ایـن حدیـث از سـعد و طلحـة بـن ُعَبیداهّلل و جابـر بن عبـداهّلل _ او را طریق های 

گون اسـت _ و ابوسـعید ُخْدری و ُحْبشـی بن ُجناَده و َجریر بن عبداهّلل و عمر بن خّطاب  گونا

و ابوهریره روایت شـده اسـت.«

کـه  را  یافتـه  بشـارت  تـِن  ده  ]ص27[(  ابی طالـب؟ع؟  بـن  علـی  )مناقـب  ابن َمغاِزلـی  حافـظ 

بـه طریق هـای خـود دانسـته اسـت. راوی حدیـث غدیـر  از 100  آنـان اسـت،  از  نیـز  َطلحـه 

َجـَزری شـافعی )أسـنی المطالـب: ص3 ]ص48[( وی را از صحابـۀ روایـت کننـدۀ حدیـث 

غدیـر قلمـداد کـرده اسـت.

  ]ع[

60. عامر بن ُعَمیر ُنَمْیری.

)اإلصابـه: 255/2(  ابن َحَجـر  و  کـرده  روایـت  از وی  ذکـر سـند  بـا  الوالیـه(  )حدیـث  ابن ُعْقـَده 

ُنَمْیـری، از عمویـش عامـر آورده اسـت. کتـل بـن ُعَمیـر  او را از موسـی بـن ا حدیـث 

61. عامر بن لیلی بن َضْمره.

الغابـه:  )ُاْسـد  ابن اثیـر  و  کـرده  روایـت  از وی  بـا ذکـر سـند  الوالیـه(  ابن ُعْقـَده )حدیـث  حافـظ 

92/3 ]139/3[( از طریـق ابوالُطفیـل، از وی آورده اسـت: »چـون رسـول خدا؟ص؟ از حّجـة الـوداع 

بازمی گشـت _ و پـس از آن، هیـچ حّجـی بـه جـای نیـاوْرد _ بـه ُجحفـه رسـید؛ و آن روز، روز غدیـر 
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خـّم بـود _ و خـّم جایـی اسـت در ُجحفـه و پیامبـر را در آن، مسـجدی معـروف اسـت _ ؛ پـس 

فرمـود: ›ای مـردم! ... .‹«

ابن َصّبـاغ مالکـی ]الفصـول المهّمـه: ص40[ بـه نقـل از کتـاب موجـز حافظ اسـعد بـن ابی الَفضائل 

بـا ذکـر سـند تـا عامـر؛ و ابن َحَجـر )اإلصابـه: 257/2( از کتـاب المـواالة ابن ُعْقَده، از طریـق عبداهّلل بن 

یفـة بـن َاسـید و عامـر بـن لیلـی، روایـت کرده انـد کـه آن دو گفته انـد: 
َ

ِسـنان، از ابوالُطفیـل، از ُحذ

»چـون رسـول خدا؟ص؟ از حّجـة الـوداع بازآمـد، بـه ُجحفه رسـید ... .«

کـــرده و َســـْمهودی ]جواهـــر  گفتـــه اســـت: »ایـــن روایـــت را ابوموســـی بـــا ذکـــر ســـند روایـــت  وی 

ــق  ــا طریـ ــی، بـ ــوح ِعْجلـ ــی و ابوالفتـ ــَده و ابوموسـ ــظ ابن ُعْقـ ــل از حافـ ــه نقـ ــۀ 172[ بـ ــن: برگـ الِعْقَدیـ

گفتنـــد: ›چـــون رســـول خدا از حّجـــة الـــوداع  کـــه  یفـــة بـــن َاســـید آورده 
َ

ایشـــان از عامـــر و ُحذ

ـــر  کـــه زی ـــه ُجحفـــه رســـید و فرمـــان داد  ـــاوْرد _ ب ـــه جـــای نی بازآمـــد _ و پـــس از آن، هیـــچ حّجـــی ب

درختـــان تنگاتنـــِگ آن ســـیلگاه فـــرود نیاینـــد. چـــون مـــردم فـــرود آمـــده، در همـــه جـــا جـــز زیـــر آن 

کســـانی را فرســـتاد تـــا زیـــر آن درختـــان را ُرفتنـــد و شاخســـاراِن فروآمـــده  گزیدنـــد،  درختـــان منـــزل 

ــول خدا بـــدان ســـوی روی  ــاز برخاســـت، رسـ ــه بانـــگ نمـ کـ ــردم را زدودنـــد. چنـــدان  ــِر مـ ــر سـ بـ

گزاْرد. نهاد و زیر آن درختان نماز 

سپس به مردم روی کرده _ و آن روِز غدیر خّم بود و خّم در ُجحفه است و پیامبر را در آن، 

گاه مرا خبر داده که  آ باریک داِن  فرمود: “ای مردم! همانا خدای   _ مسجدی است معروف 

هیچ پیامبری را بیش از نیِم عمر پیامبر پیش از خود نیست؛ و من گمان دارم که به زودی به 

سوی خدا فراخوانده می شوم و دعوتش را اجابت می کنم. از من و شما سؤال خواهد شد: آیا 

سخت  و  رساندی  پیام  “می گوییم  گفتند:  می دهید؟”  پاسخ  چه  شما  رساندم؟  را  پیام 

نیز فرمود: “آیا  و  را دهد.”  برترین پاداش  اندرز دادی؛ پس خدایت  کوشیدی و خیراندیشانه 

گواهی نمی دهید که معبودی جز خدای نیست و محّمد بنده و فرستادۀ او است و بهشت و 

دوزخش و رستاخیز  پس از مرگ، حق است؟” گفتند: “آری.” فرمود: “بارخدایا! گواه باش.”
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ــت  ــن اس ــوالی م ــد م ــا خداون ــه همان ــال  ک ــنوید؟ ه ــا نمی ش ــردم! آی ــود: “ای م ــپس فرم  س

و مــن بیــش از خودتــان بــر شــما والیــت دارم. هــال  کــه هــر کــه مــن بــر او والیــت دارم، ایــن علــی 

هــم مــوالی او اســت.”

آن گاه، دست علی را برگرفت و فراز آوْرد، چندان که همۀ مردم او را بازشناختند. سپس 

فرمود: “بارخدایا! دوسـت بدار و یاری کن هر که او را دوسـت بدارد و یاری کند؛ و دشـمن باش 

بـا هـر کـه بـا وی دشـمنی کنـد.” پـس فرمـود: “ای مـردم! مـن پیشـاهنگ شـمایم و شـما پـس از 

مـن، بـر حـوض، کنـارم درمی آییـد؛ همـان حـوض کـه کرانـه اش بـه انـدازۀ فاصلـۀ ُبصـرا و صنعـا 

اسـت و در آن، به شـمارۀ سـتارگان آسـمان جام های نقره ای اسـت. هال  که چون بر من درآیید، 

شـما را از آن دو گرانمایه خواهم پرسـید. پس مراقب باشـید که پس از من با آن دو چگونه رفتار 

می کنید؛ تا هنگام دیدار من بازگویید.”

گفتنـــد: “ای رســـول خدا! آن دو گرانمایـــه چیســـتند؟” فرمـــود: “ گرانمایـــۀ برتـــر، کتـــاب 

خـــدا اســـت کـــه یـــک ســـویش بـــه دســـت خـــدا اســـت و ســـوی دیگـــرش در دســـت شـــما؛ پـــس 

بـــه آن چنـــگ زنیـــد تـــا پـــس از مـــن گمـــراه نگردیـــد و دیـــن خـــود را دگرگـــون نکنیـــد؛ و دیگـــری 

گاه خبـــرم داده کـــه آن دو از هـــم جـــدا نشـــوند تـــا آن گاه کـــه  خانـــدان مـــن اســـت. همانـــا خـــدای آ

مـــرا دیـــدار کننـــد ... .”‹«

َکثیـر مّکـی شـافعی  ایـن روایـت را بـا همیـن لفـظ، شـیخ احمـد بـن َفضـل بـن محّمـد با

یفـه و عامـر آورده اسـت. خطیـب خوارزمـی )مقتـل 
َ

)وسـیلة المـآل فـی مناقـب اآلل ]ص116[( از ُحذ

اإلمـام الحسـین؟ع؟ ( او را از صحابـۀ روایـت کننـدۀ حدیـث غدیـر شـمرده و ابن اثیـر )ُاْسـد الغابـه: 

93/3 ]139/3[( از عمـر بـن عبـداهّلل بـن َیْعلـی، از پـدرش، از جـّدش، گواهـی او بـه سـود علی؟ع؟ 

بـه حدیـث غدیـر را در روز َرْحَبـه کـه حدیثـش خواهـد آمـد، آورده اسـت.

62. عامر بن لیلی ِغفاری.

ابن َحَجـر )اإلصابـه: 257/2( پـس از آوردن نـام عامـر بن لیلی بن َضْمره که پیش تر گذشـت، 

)114(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 1( 104

گانـه آورده و گفتـه اسـت: »ابن َمْنـده نیـز از او یـاد کـرده و از طریق عمر بن  نـام ایـن شـخص را جدا

عبـداهّلل بـن َیْعلـی بـن ُمـّره، از پـدرش، از جـّدش آورده کـه وی گفـت: ›از پیامبـر؟ص؟ شـنیدم کـه 

 فرمـود: “هـر کـه مـن بـر او والیـت دارم، علـی هـم مـوالی او اسـت.” و چـون علـی بـه کوفـه درآمـد، 

از 17 مـرد گواهـی گرفـت ]و در جسـت و جـوی گواهـی آنـان برآمد[1 که یکی از ایشـان همین عامر 

بـن لیلی ِغفـاری بود.‹«

اّمـا ابوموسـی روا دانسـته کـه ایـن، همـان عامـر پیشـین باشـد؛ و ابن اثیر ]ُاْسـد الغابـه: 139/2[ 

نیـز سـخن وی را پذیرفتـه و بدیـن سـان آن را توجیـه کـرده کـه عبـارت چنیـن بـوده باشـد: »عامـر 

بـن لیلـی ِمـن َضْمـره«؛ سـپس »ِمـن« بـه »ابـن« تغییـر یافتـه؛ و تردیـد نیسـت کـه هـر کـه ِغفـاری 

یل بن َضْمره بوده است.
َ
باشد، از َضْمره است؛ زیرا ِغفار فرزند ُمل

گون است. رأی من آن است که این ها دو تن هستند، زیرا روایات ایشان گونا

یثی)د. 110/108/102(�
َ
ۀ ل

َ
63. ابوالُسفیل عامر بن واِثل

پیشوای حنبلیان، احمد بن حنبل )المسند: 118/1 ]190/1[( از علی بن حکیم، از شریک، 

از اعمـش، از حبیـب بـن ابی ثابـت، از ابوالُطفیـل، از زیـد بـن ارقـم، بـا الفاظـی کـه در حدیـث زیـد 

ـد: ص30( و نیز در همـان )370/4 ]498/5[( از ابوالُطفیل، حدیث گواه خواهی 
ّ
ذکـر شـد )همیـن مجل

در َرْحَبـه را آورده اسـت کـه بـا لفـظ و سـندش خواهد آمد.

ـــا ذکـــر ســـند از وی، از زیـــد؛ و در همـــان  َنســـائی )خصائـــص امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ : ص15 ]ص96[( ب

)ص17 ]ص113[( از ابن ِمقـــدام و محّمـــد بـــن ســـلیمان، از ِفْطـــر، از وی؛ همچنیـــن ِترِمـــذی )الّســـنن: 

یفـــة بـــن َاســـید _ چنـــان کـــه در صفحـــۀ 26 
َ

َمة بـــن ُکَهیـــل، از وی، از ُحذ
َ
298/2 ]591/5[( از َســـل

ــی  ــتدرک علـ ــم )المسـ کـ ــه حا ــه کـ ــۀ 31 آن چـ ــز در صفحـ ــت. نیـ ــرده اسـ ــت کـ ــت _ از او روایـ گذشـ

ــمرده، از  ــح شـ ــود صحیـ ــه خـ ــی کـ ــا طریق هایـ ــن: 109/3 و 110 و 533 ]118/3 و 613[( بـ الّصحیحیـ

ـــد. ـــر ش ـــرده، ذک ـــت ک ـــد روای وی، از زی

ب از اإلصابه افزوده شد.)غ.(
ّ

1. درون قال

48/1
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ابومحّمـــد عاصمـــی )زیـــن الفتـــی( بـــا ســـند خویـــش از ِفْطـــر، از وی؛ و نیـــز ابن اثیـــر )ُاْســـد الغابـــه: 

92/3؛ 276/5 ]139/3؛ 252/6[( حدیـــث گواه خواهـــی را کـــه خواهـــد آمـــد، آورده انـــد. خوارزمـــی 

)المناقـــب: ص93 ]ص154[( بـــا ذکـــر ســـند از وی، حدیـــث زیـــد بـــن ارقـــم؛ و در همـــان )ص217 

ـــاج  ـــدۀ احتج ـــث دربردارن ـــت؛ و آن حدی ـــد، آورده اس ـــد آم ـــه خواه ـــورا را ک ـــث ش ]ص313[( حدی

بـــه حدیـــث غدیـــر اســـت. ایـــن کســـان حدیـــث زیـــد را آورده انـــد: گنجـــی شـــافعی )کفایـــة الّطالـــب: 

ِضـــَره: 179/2 ]114/3[(؛ ابن حمـــزۀ حنفـــی دمشـــقی )البیـــان  ص15 ]ص56[(؛ طبـــری )الّریـــاض الّنَ

کـــم ]المســـتدرک علـــی  بـــه نقـــل از َطَبرانـــی ]المعجـــم الکبیـــر: 166/5[ و حا الّتعریـــف ]74/3[(   و 

هایـــه: 211/5 ]231/5[( از طریـــق احمـــد و َنســـائی  الّصحیحیـــن: 118/3[ و ابن َکثیـــر )البدایـــة و الّنِ

ـــَدر، از  ـــق ُغْن ـــان )348/7 ]383/7[( از طری ـــائی، و هم ـــد و َنس ـــان )246/7( از احم ـــذی، و هم  و ِترِم

َمة بـــن ُکَهیـــل، از وی، از زیـــد؛ و ابن َحَجـــر )اإلصابـــه: 159/4؛ 252/2 ]257/2[( از وی، 
َ
ُشـــعبه، از َســـل

ـــه  ـــال: 390/6 ]104/13[( ب ـــا لفظـــی کـــه خواهـــد آمـــد؛ و مّتقـــی هنـــدی )کنـــز العّم یفـــه و عامـــر ب
َ

از ُحذ

نقـــل از ابن َجریـــر؛ و َســـْمهودی )جواهـــر الِعْقَدیـــن ]برگـــۀ 173[( کـــه ُقْنـــُدوزی حنفـــی )ینابیـــع المـــوّده: 

ص38 ]36/1[( آن را نقل کرده است.

64. عایشه دختر ابوبکر بن ابی قحافه )همسر رسول خدا؟ص؟ (�

ابن ُعْقَده )حدیث الوالیه( روایت وی را با ذکر سند آورده است.

65. عّباس بن عبدالمّسلب بن هاشم )عموی رسول خدا؟ص؟ ؛ د. 32(�

ابن ُعْقـَده از طریـق وی، حدیـث غدیـر را بـا ذکـر سـند آورده و َجـَزری )أسـنی المطالـب: ص3 

]ص48[( وی را از راویـان حدیـث غدیـر شـمرده اسـت.

66. عبدالّرحمان بن عبد رّب انصاری.

از گواهـان علـی؟ع؟ بـه حدیـث غدیـر در روز َرْحَبـه؛ چنـان کـه در حدیـث َاْصَبـغ بـن ُنباتـه 

خواهـد آمد.
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حافــظ ابن ُعْقــَده، حدیــث غدیــر را از وی روایــت کــرده و ابن اثیــر )ُاْســد الغابــه: 307/3؛ 

ــی  ــد؛ و قاض ــل نموده ان ــز آن را از وی نق ــه: 408/2( نی ــر )اإلصاب 250/5 ]469/3؛ 130/6[(؛ و ابن َحَج

)تاریــخ آل محّمــد: ص67( او را از راویــان حدیــث غدیــر شــمرده اســت.

67. ابومحّمد عبدالّرحمان بن عوف ُقَرشی ُزْهری )د. 32/31(�

ابن ُعْقـَده )حدیـث الوالیـه( و منصـور رازی )الغدیـر( حدیـث غدیـر را از وی روایـت کرده انـد. 

وی از ده تـِن بشـارت یافتـه اسـت کـه حافـظ ابن َمغاِزلـی ]مناقـب علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ : ص27[ 

ایشـان را از 100 راوی حدیـث غدیـر بـا طریـق خویـش دانسـته اسـت. نیـز َجـَزری )أسـنی المطالـب: 

ص3 ]ص48[( وی را از راویان حدیث غدیر برشمرده است.

68. عبدالّرحمان بن َیْعَمر ِدیلی1 )سکنا گزیده در کوفه(.

ابن ُعْقَده )حدیث الوالیه( حدیث غدیر را از وی روایت کرده اسـت. در مقتل اإلمام الحسـین؟ع؟ 

تألیف خوارزمی ]48/1[ وی از راویان حدیث غدیر شـمرده شـده اسـت.

69. عبداهلل بن ابی عبداالسد مخزومی.

ابن ُعْقَده حدیث غدیر را از وی روایت کرده است.

70. عبداهلل بن ُبَدیل بن َوْرقاء )بزرِگ قبیلۀ ُخزاعه؛ کشته شده در ِصّفین(.

کـه  چنـان  اسـت؛  سـوارگان  روز  در  غدیـر  حدیـث  بـه  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  گواهـان  از  وی 

آمـد. خواهـد  حدیثـش 

71. عبداهلل بن َبشیر2 ماِزنی.

از کسانی شمرده شده که ابن ُعْقَده، حدیث غدیر را از ایشان روایت کرده است.

کن. که آوردیم، با دال مکسور و یای سا که نادرست است و صحیح همین واژه است  1. در نسخه ها »دیلمی« آمده 

کـه از  کن، و او بـرادر عطّیـه اسـت  2. در نسـخه ها چنیـن اسـت؛ اّمـا درسـِت آن »ُبْسـر« اسـت، بـا بـای مضمـوم و سـین سـا
وی یـاد خواهـد شـد.
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72. عبداهلل بن ثابت انصاری.

بـرای علـی در روز گواه خواهـی اش در َرْحَبـه بـه حدیث غدیر گواهـی داد، چنان که در کالم 

َاْصَبغ خواهد آمد. وی در تاریخ آل محّمد )ص67( از راویان حدیث غدیر شـمرده شـده اسـت.

73. عبداهلل بن جعفر بن ابی طالب هاشمی )د. 80 (�

ابن ُعْقـَده، روایـت وی را بـا ذکـر سـند آورده و حدیـث احتجـاج وی بـه حدیـث غدیـر نـزد 

معاویـه، ذکـر خواهـد گشـت.

74. عبداهلل بن َحْنَسب ُقَرشی مخزومی.

ســیوطی )إحیــاء الَمْیــت بفضائــل اهــل البیــت ]ص260[( از حافــظ َطَبرانــی آورده کــه وی بــا ذکــر 

ــن َحْنَطــب، از پــدرش، خطبــۀ پیامبــر؟ص؟ در ُجحفــه را روایــت  ــن عبــداهّلل ب لــب ب ســند از ُمّطَ

کــرده اســت.

75. عبداهلل بن ربیعه.

خوارزمی )مقتل اإلمام الحسین؟ع؟ ]48/1[( او را از راویان حدیث غدیر شمرده است.

76. عبداهلل بن عّباس )د. 68(�

حافـظ َنسـائی )خصائـص امیرالمؤمنیـن؟ع؟ : ص7 ]ص44[( از میمـون بـن ُمَثّنـٰی 1، ]از یحیی 

یم3، از عمرو بن میمون، از ابن عّباس، 
َ
ج بن ابی ُسل

ْ
بن َحّماد[2 از ابووّضاح )= ابوَعوانه( از ابوَبل

در حدیثـی بلنـد، روایـت کـرده اسـت: »نـزد ابن عّبـاس نشسـته بـودم که ُنـه تن بر وی وارد شـدند 

و گفتنـد: ›ای ابن عّبـاس! یـا همـراه مـا برمی خیـزی و یـا در میـان همیـن جمـع، بـا تـو خلـوت 

می کنیـم.‹ ابن عّبـاس گفـت: ›بـا شـما همـراه می شـوم.‹ _ و در آن روزگار، هنـوز وی بینـا بـود. _ 

گاه آمـد، در حالـی کـه  پـس در گوشـه ای بـه سـخن نشسـتند و مـا ندانسـتیم چـه می گوینـد. نـا

1. در چاپ مرکز الغدیر، محّمد بن ُمَثّنٰی آمده است.)م.(

2. عبارت داخل قالب از مرکز الغدیر است. )م.(

یم، زاید است.
َ
3. »اب« در دو واژۀ ابووّضاح و ابوُسل

)119(
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 جامـه اش را می تکانیـد و می گفـت: ›اف بـر ایشـان! اف بـر ایشـان! مـردی را عیـب می جوینـد 

و ناسـزا می گوینـد کـه او را َده و َانـدی فضیلـت اسـت کـه هیـچ کـس جـز او را نیسـت؛ مـردی را 

عیـب می جوینـد و ناسـزا می گوینـد که رسـول خدا؟ص؟ به وی فرمود: “هرآینـه ]به میدان جنگ[ 

مردی را روانه خواهم کرد که هرگز خداوند از یاری اش دست نکشد و خدا و رسولش را دوست 

مـی دارد و خـدا و رسـولش نیـز او را دوسـت می دارنـد.” در ایـن حـال، کسـی بـه پرچـم نبـرد ]بـه 

امید دسـت یافتن به آن[چشـم دوخت؛ رسـول خدا ]بی اعتنا به او [ فرمود: “علی کجاسـت؟” 

گفتنـد: “وی در آسـیاب، سـرگرم آرد کـردن اسـت.” فرمـود: “هیـچ کـس دیگر نبود کـه آرد کند!” 

ک بـود و نمی توانسـت ببینـد. پیامبـر در چشـمان او  سـپس چـون علـی آمـد، چشـمش دردنـا

دمیـد و آن گاه، پرچـم نبـرد را سـه بـار بـه اهتزاز درآوْرد و سـپس آن را بـه وی عطا فرمود. پس علی 

]روانۀ نبرد شد و بر اثر پیروزی[ صفّیه دختر ُحَیی را با خود آورد.‹

ابن عّبـاس در ادامـۀ سـخن خویـش گفـت: ›نیـز رسـول خدا فالنـی را بـرای ابـالغ سـورۀ توبـه 

فرسـتاد و در پی وی، علی را روانه کرد؛ و او آن را از وی بازسـتاْند. رسـول خدا فرمود: “آن سـوره را 

تنهـا مـردی توانـد ُبـرد کـه او از من باشـد و من از او باشـم.”‹

 نیـز ابن عّبـاس گفـت: ›پیامبـر بـه عموزاده هـای خویـش فرمـود: “کـدام یک از شـما در دنیا

 و آخـرت، دوسـت و یـار مـن اسـت؟” همـۀ ایشـان خـودداری کردنـد. علـی هـم در میـان ایشـان 

بـود. وی فرمـود: “مـن در دنیـا و آخـرت، دوسـت و یـار تـو هسـتم.” پیامبـر او را وانهـاد و بـه سـراغ 

یکان یکان ایشان رفت و فرمود: “کدام یک از شما در دنیا و آخرت، دوست و یار من است؟” 

بـاز همـه خـودداری کردنـد. علـی فرمـود: “مـن در دنیا و آخرت، دوسـت و یار تو هسـتم.” پیامبر 

بـه علـی فرمـود: “تـو در دنیـا و آخـرت، دوسـت و یار من هسـتی.”‹

نیـز ابن عّبـاس گفـت: ›در میـان همـۀ مردم، پس از خدیجه؟اهضر؟ علی نخسـتین کسـی بود 

که اسـالم آورد.‹

و نیـز گفـت: ›رسـول خدا جامـۀ خویـش برگرفـت و بـر علـی و فاطمـه و حسـن و حسـین 
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افکْنـد و فرمـود: “جـز ایـن نیسـت کـه خداونـد می خواهـد از شـما، خانـدان پیامبـر، پلیـدی را 

کـِی کامـل.”‹ ک کنـد، پا بَبـرد و شـما را پـا

همچنیـن ابن عّبـاس گفـت: ›و علـی بـود کـه جـان خـود را ]بـه رضـای حـق[ فروخـت و جامۀ 

پیامبـر؟ص؟ را بـر تـن کـرده، در جـای او خوابیـد، در آن اّیامـی کـه مشـرکان رسـول خدا را سـنگباران 

می کردنـد؛ و ابوبکـر آمـد و در حالـی کـه علی خوابیده بود، او را پیامبر انگاشـت و گفت: “ای پیامبر 

خـدا!” علـی بـه وی فرمـود: “پیامبـر خـدا بـه سـوی بئـر میمـون روان شـد؛ او را دریاب.”

ابوبکـــر روان گشـــت و بـــا پیامبـــر درون غـــار شـــد؛ در حالـــی کـــه علـــی؟ضر؟ ســـنگباران 

می شـــد، همـــان ســـان کـــه پیامبـــر خـــدا چنیـــن می گشـــت؛ و او بـــه خـــود می پیچیـــد و ســـر زیـــر 

ــو  ــد: “تـ ــرون آوْرد. گفتنـ ــرش را بیـ ــید؛ و آن گاه، سـ ــداد فرارسـ ــا بامـ ــاوْرد تـ ــرون نیـ ــرد و بیـ ــه ُبـ جامـ

فرومایـــه ای؛ دوســـتت، پیامبـــر، هـــرگاه ســـنگبارانش می کردیـــم، بـــه خـــود نمی پیچیـــد؛ اّمـــا تـــو 

به خود می پیچی، و ما این را شک برانگیز یافته بودیم.

نیـز ابن عّبـاس گفـت: ›رسـول خدا؟ص؟ بـرای نبـرد تبـوک روان شـد و مـردم نیـز بـا وی روان 

گشـتند. علـی بـه وی گفـت: “آیـا مـن هـم بـا تـو روان گـردم؟” پیامبـر؟ص؟ فرمـود: “نـه!” علـی 

گریسـت. پیامبـر بـه وی فرمـود: “آیـا نمی خواهـی نسـبت تـو بـا مـن، همـان نسـبت هـارون باشـد 

بـا موسـی؛ بـا ایـن تفـاوت کـه پـس از مـن پیامبری نیسـت؟ همانـا روا نباشـد که من بـروم، جز آن 

کـه تـو جانشـین مـن باشـی.”‹

همچنیـن ابن عّبـاس گفـت: ›رسـول خدا؟ص؟ بـه علی فرمـود: “تو پس از من سرپرسـت هر 

مرد و زن مؤمن هسـتی.”‹

ـــۀ  ـــز دِر خان ـــود، ج ـــجد خ ـــه روی مس ـــا ب ـــۀ دره ـــول خدا؟ص؟ هم ـــت: ›رس ـــاس گف ـــز ابن عّب نی

علـــی را بســـت؛ و روا بـــود کـــه وی بـــه حـــال جنابـــت وارد مســـجد شـــود، زیـــرا طریقـــی جـــز عبـــور از 

مســـجد نداشـــت.‹
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و نیـز ابن عّبـاس گفـت: ›رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: “هـر کـه مـن بـر او والیـت دارم، علـی هـم 

مـوالی او اسـت.”‹«

بــا ســندهای صحیــح  از حافظــان حدیــث،  را گروهــی پرشــمار  ایــن حدیــث  سراســر 

آورده انــد، از جملــه پیشــوای حنبلیــان، احمــد )المســند: 331/1 ]544/1[( از یحیــی بــن َحّمــاد، از 

کــم )المســتدرک علــی  ــج، از عمــرو بــن میمــون، از ابن عّبــاس؛ و نیــز حافــظ حا
ْ
ابوَعوانــه، از ابوَبل

کــم )المســتدرک علــی الّصحیحیــن(  الّصحیحیــن: 132/3 ]143/3[( ایــن حدیــث را آورده انــد. حا

گفتــه اســت: »ایــن حدیثــی بــا ســند صحیــح اســت کــه مســلم و بخــاری آن را بــا ایــن ســاختار 

نیاورده انــد.« همچنیــن خطیــب خوارزمــی )المناقــب: ص75 ]ص125[( از طریــق حافــظ بیهقــی؛ 

وئــی  ِضــره: 203/2 ]153/3[؛ ذخائــر العقبــی: ص87(؛ حافــظ حّمُ محّب الّدیــن طبــری )الّریــاض الّنَ

ــه طریــق ابوالقاســم ]ســلیمان[ بــن  ک، از وی ب ــا ذکــر ســند از ضّحــا ــمَطین ]327/1[( ب ــد الّسَ )َفراِئ

هایــه: 337/7 ]373/7  الّنِ  احمــد َطَبرانــی ]المعجــم الکبیــر: 77/12[؛ ابن َکثیــر شــامی )البدایــة و 

و 374[( از طریــق احمــد بــا ســندی کــه ذکرش رفت، و نیــز از ابوَیْعلٰی، از یحیی بن عبدالُحَمید، 

از ابوَعوانــه، ... _ تــا پایــان ســند _ ؛ و حافــظ َهیَثمــی )مجمــع الّزوائــد: 119/9( از احمــد و َطَبرانــی، 

ــج َفــزاری 
ْ
ایــن حدیــث را آورده انــد. َهیَثمــی راویــان طریــق احمــد را صحیــح شــمرده، جــز ابوَبل

کــه گرچــه ثقــه اســت، در پذیــرش روایــات اهــل تســامح اســت. نیــز وی حدیــث غدیــر را از 

ابن عّبــاس، در همــان )108/9( روایــت کــرده و گفتــه اســت: »ایــن حدیــث را بــّزار در میانــۀ حدیثــی 

دیگر آورده و راویانش همه ثقه اند.«

نیـز سراسـر ایـن حدیـث را حافـظ گنجـی شـافعی )کفایـة الّطالـب: ص115 ]ص241[( بـه نقـل 

ـوال( آورده و ابن َحَجـر )اإلصابـه: 509/2( آن را نقـل کـرده اسـت. کر )األربعیـن الّطِ از احمـد و ابن عسـا

کتفـاء( حافـظ َمحاِملـی )األمالـی( بـا ذکـر سـند از  بـه نقـل شـیخ ابراهیـم َوّصابـی شـافعی )اإل

ابن عّبـاس روایـت کـرده اسـت:

»چـون پیامبـر؟ص؟ فرمـان یافـت کـه علـی بـن ابی طالـب را بـدان مقـام بنشـاَند، بـه سـوی 

)122(
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مّکـه رهسـپار گشـت و فرمـود: ›دیـدم کـه مـردم بـه تازگـی از جاهلّیت بـرون آمده انـد و چون علی 

را این مقام دهم، گویند که این کار را با وی از آن روی کرد که پسرعمویش بود.‹

سـپس رهسـپار گشـت تـا حّجـة الـوداع را بـه جای آوَرد و آن گاه، بازگشـت تـا در غدیر خّم، 

خداونـد ایـن آیـه را نـازل فرمـود: ›ای فرسـتاده! آن چـه را از پـروردگارت بـر تـو نـازل شـده، ابـاغ کـن ... .‹ 

]مائده/3[

گـری برخاسـت و بانـگ نمـاز جماعـت بـرآوْرد. آن گاه، پیامبر برخاسـت و دسـت  پـس ندا

علـی؟ضر؟را برگرفـت و فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر او والیت دارم، علی هـم موالی او اسـت. بارخدایا! 

دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمن بـاش بـا هـر کـه بـا وی 

دشـمنی کند.‹«

همیـن روایـت را بـه نقـل از َمحاِملـی )األمالـی( مّتقـی هنـدی )کنـز العّمـال: 153/6 ]603/11[(؛ 

جمال الّدیـن عطـاءاهّلل بـن َفضـل اهّلل )األربعیـن فـی فضائـل امیرالمؤمنیـن ]ص40[( درسـت بـا همیـن 

الفـاظ از طریـق ابن عّبـاس؛ جالل الّدیـن سـیوطی )تاریـخ الخلفـاء: ص114 ]ص158[( از طریـق بّزار؛ 

ُقَرشـی )شـمس األخبـار: ص38 ]101/1[( از امالـِی المرشـد بـاهّلل ]ص145[؛ َبَدخشـانی )ُنـُزل األبـرار: ص20 

ابن ِحّبـان و  احمـد  طریـق  از  همـان )ص21 ]ص54[(  در  و  ابن َمْرَدَویـه،  و  بـّزار  طریـق  از   ]ص53[( 

ویه، آورده اند. کم و َسّمُ  و حا

حافظ ِسِجستانی )کتاب الوالیه1( با ذکر سند از ابن عّباس، آورده است:

»چـون پیامبـر؟ص؟ بـرای حّجـة الـوداع روان گشـت، ]در بازگشـت[ بـه ُجحفـه فـرود آمـد. 

جبرئیـل؟ع؟ نـزد وی آمـد و فرمانـش داد کـه علـی را برپـای دارد. پـس پیامبـر؟ص؟ فرمـود: ›ای 

مـردم! مگـر نمی گوییـد کـه مـن بـر مؤمنـان بیـش از خودشـان والیـت دارم؟‹ گفتنـد: ›آری؛ ای 

رسـول خدا.‹

 فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر او والیـت دارم، علـی هـم مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار 

کتابی است مستقل در بارۀ حدیث غدیر.  .1

)123(
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 و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمن بـاش بـا هـر کـه بـا وی دشـمنی کند؛ 

و یـاری نمـا هـر کـه یـاری اش نمایـد؛ و سـرافراز دار هـر کـه سـرافرازی اش دهـد؛ و پشـتوانه بـاش هـر 

کـه وی را پشـتیبان باشـد.‹«

ابن عّباس گوید: »به خدا سوگند! ]والیت علی[ بر عهدۀ همگان ثابت گشت.«

هایه: 348/7 ]385/7[( حدیث غدیر را از سعید بن جبیر، از ابن عّباس  ابن َکثیر )البدایة و الّنِ

ک در شمار تابعین خواهد آمد. روایت کرده است و از وی حدیثی در یادکرد از ضّحا

ایـــن کســـان نیـــز حدیـــث غدیـــر را از ابن عّبـــاس، بـــا ذکـــر ســـند روایـــت کرده انـــد کـــه 

کمـــال دیـــن، بـــه خواســـت خداونـــد، خواهـــد آمـــد:   عباراتشـــان در  یادکـــرد دو آیـــۀ تبلیـــغ و ا

حافـــظ ابن َمْرَدَویـــه؛ ابوبکـــر شـــیرازی )مـــا نـــزل مـــن القـــرآن(؛ ابواســـحاق َثْعلبـــی )الکشـــف و البیـــان 

کـــم َحْســـکانی ]شـــواهد الّتنزیـــل: 255/1[؛ فخرالّدیـــن رازی )الّتفســـیر الکبیـــر: 636/3(؛  ]برگـــۀ 181[(؛ حا

عّزالّدیـــن موصلـــی حنبلـــی؛ نظام الّدیـــن نیشـــابوری )الّتفســـیر الکبیـــر: 194/6 ]49/12[(؛ آلوســـی 

44 ]برگـــۀ  العبـــا  آل  مناقـــب  فـــی  الّنجـــا  )مفتـــاح  َبَدخشـــانی  ]193/6[(؛   348/2 المعانـــی:   )روح 

 و 45[(؛ و دیگران.

وفٰی علقمۀ اسلمی )د. 87/86 (�
َ
77. عبداهلل بن ابی ا

حافظ ابن ُعْقَده )حدیث الوالیه( حدیث غدیر را از طریق وی آورده است.

78. ابوعبدالّرحمان عبداهلل بن عمر بن خّساب ِعدوی )د. 73/72(�

حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 106/9( از طریـق َطَبرانـی، از عبـداهّلل بـن عمـر، آورده اسـت 

کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »هـر کـه مـن بـر او والیـت دارم، علـی هـم مـوالی او اسـت. بارخدایـا! 

دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمن بـاش بـا هـر کـه بـا وی 

دشـمنی کنـد.«

حافـظ ابن ابی َشـیبه )الّسـنن( ایـن روایـت را بـا ذکـر سـند آورده اسـت و َوّصابـی شـافعی 

کتفـاء( آن را نقـل کـرده و سـیوطی )جامـع األحادیـث ]369/7[؛ تاریخ الخلفـاء: ص114 ]ص158[( به  )اإل
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نقـل از َطَبرانـی؛ مّتقـی هنـدی )کنـز العّمـال: 154/6 ]609/11[( بـه طریـق َطَبرانـی )المعجـم الکبیـر(؛ 

َبَدخشـانی )ُنـُزل األبـرار: ص20 ]ص53[؛ مفتـاح الّنجـا فـی مناقـب آل العبـا ]برگـۀ 45[( با همان طریق، آن 

را آورده انـد و خطیـب خوارزمـی )مقتـل اإلمـام الحسـین؟ع؟ : فصل چهار ]48/1[(؛ و نیز َجَزری شـافعی 

)أسنی المطالب: ص4 ]ص48[( او را از صحابۀ روایت کنندۀ حدیث غدیر شمرده اند.

لی )د. 33/32؛ مدفون در بقیع(.
َ

79. ابوعبدالّرحمان عبداهلل بن مسعود ُهذ

حافـظ ابن َمْرَدَویـه بـا ذکـر سـند از وی، نـزول آیـۀ تبلیـغ در شـأن علـی؟ع؟ در روز غدیـر را 

روایت کرده و سـیوطی )الّدّر المنثور: 298/2 ]117/3[(؛ قاضی شـوکانی )فتح القدیر: 57/2 ]60/2[(؛ 

و آلوسـی بغـدادی )روح المعانـی: 348/2 ]193/6[( بـه نقـل از سـیوطی، از ابن َمْرَدَویـه، آن را روایـت 

کرده اند. خوارزمی و شمس الّدین َجَزری شافعی )أسنی المطالب: ص4 ]ص48[( او  را از صحابۀ 

روایـت کننـدۀ حدیـث غدیر شـمرده اند.

80 . عبداهلل بن یامیل1�

بـه  پایان یافتـه  سـندی  بـا  غدیـر،  حدیـث  بـاب  در  مسـتقل  کتابـی  در  ابن ُعْقـَده  حافـظ 

ابراهیـم بـن محّمـد، از جعفـر بـن محّمـد، از پدرش و َایَمن بن نابل، از عبـداهّلل بن یامیل، روایت 

کـرده اسـت کـه گفـت: »از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم کـه فرمـود: ›هـر که من بـر او والیـت دارم، علی 

هـم مـوالی او اسـت.‹«

ابن اثیـر )ُاْسـد الغابـه: 274/3 ]415/3[( از طریـق حافـظ ابوموسـی َمدینـی؛ ابن َحَجر )اإلصابه: 

382/2( از طریـق حافـظ ابن ُعْقـَده و حافـظ ابوموسـی؛ و ُقْنـُدوزی حنفـی )ینابیـع المـوّده: ص34 

]32/1[( ایـن حدیـث را از وی روایـت کرده انـد.

81 . عثمان بن َعّفان )د. 35(�

حافــظ ابن ُعْقــَده )حدیــث الوالیــه(؛ و منصــور رازی )الغدیــر( حدیــث غدیــر را بــا ذکــر ســند، از 

وی روایــت کرده انــد. او یکــی از ده تــِن بشــارت یافتــه اســت کــه ابن َمغاِزلــی ]مناقــب علــی بــن 

1. در نسخه ها چنین آمده است. در برخی مآخذ، »یامین« آمده است.
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)128(

54/1

 و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمن بـاش بـا هـر کـه بـا وی دشـمنی کند؛ 

و یـاری نمـا هـر کـه یـاری اش نمایـد؛ و سـرافراز دار هـر کـه سـرافرازی اش دهـد؛ و پشـتوانه بـاش هـر 

کـه وی را پشـتیبان باشـد.‹«

ابن عّباس گوید: »به خدا سوگند! ]والیت علی[ بر عهدۀ همگان ثابت گشت.«

هایه: 348/7 ]385/7[( حدیث غدیر را از سعید بن جبیر، از ابن عّباس  ابن َکثیر )البدایة و الّنِ

ک در شمار تابعین خواهد آمد. روایت کرده است و از وی حدیثی در یادکرد از ضّحا

ایـــن کســـان نیـــز حدیـــث غدیـــر را از ابن عّبـــاس، بـــا ذکـــر ســـند روایـــت کرده انـــد کـــه 

کمـــال دیـــن، بـــه خواســـت خداونـــد، خواهـــد آمـــد:   عباراتشـــان در  یادکـــرد دو آیـــۀ تبلیـــغ و ا

حافـــظ ابن َمْرَدَویـــه؛ ابوبکـــر شـــیرازی )مـــا نـــزل مـــن القـــرآن(؛ ابواســـحاق َثْعلبـــی )الکشـــف و البیـــان 

کـــم َحْســـکانی ]شـــواهد الّتنزیـــل: 255/1[؛ فخرالّدیـــن رازی )الّتفســـیر الکبیـــر: 636/3(؛  ]برگـــۀ 181[(؛ حا

عّزالّدیـــن موصلـــی حنبلـــی؛ نظام الّدیـــن نیشـــابوری )الّتفســـیر الکبیـــر: 194/6 ]49/12[(؛ آلوســـی 

44 ]برگـــۀ  العبـــا  آل  مناقـــب  فـــی  الّنجـــا  )مفتـــاح  َبَدخشـــانی  ]193/6[(؛   348/2 المعانـــی:   )روح 

 و 45[(؛ و دیگران.

وفٰی علقمۀ اسلمی )د. 87/86 (�
َ
77. عبداهلل بن ابی ا

حافظ ابن ُعْقَده )حدیث الوالیه( حدیث غدیر را از طریق وی آورده است.

78. ابوعبدالّرحمان عبداهلل بن عمر بن خّساب ِعدوی )د. 73/72(�

حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 106/9( از طریـق َطَبرانـی، از عبـداهّلل بـن عمـر، آورده اسـت 

کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »هـر کـه مـن بـر او والیـت دارم، علـی هـم مـوالی او اسـت. بارخدایـا! 

دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمن بـاش بـا هـر کـه بـا وی 

دشـمنی کنـد.«

حافـظ ابن ابی َشـیبه )الّسـنن( ایـن روایـت را بـا ذکـر سـند آورده اسـت و َوّصابـی شـافعی 

کتفـاء( آن را نقـل کـرده و سـیوطی )جامـع األحادیـث ]369/7[؛ تاریخ الخلفـاء: ص114 ]ص158[( به  )اإل
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خویــش  طریق هــای  بــه  غدیــر  حدیــث  صدگانــۀ  راویــان  از  را  ایشــان  ابی طالــب؟ع؟ : ص27[ 

برشمرده است.

82 . ُعَبید بن عازب انصاری )برادر َبراء بن عازب(.

از کسـانی اسـت کـه در َرْحَبـه، در روز  گواه خواهـی، بـرای علی؟ع؟ بـه حدیث غدیر گواهی 

داد؛ چنـان کـه در آن حدیـث، خواهد آمد.

83 . ابوَطریف َعدّی بن حاِتم )د. 68 در 100 سالگی(.

ــر  ــر، از ِفْطـ َکثیـ ــد بـــن  ــه( از طریـــق محّمـ ــَده )حدیـــث الوالیـ ــۀ حدیـــث حافـــظ ابن ُعْقـ ــر پایـ  بـ

گواه خواهـــی،  کـــه در َرْحَبـــه، در روز  کســـانی اســـت  و ابن جـــارود، از ابوالُطفیـــل، وی در شـــمار 

گواهـــی داد. ایـــن روایـــت را ســـّید نورالّدیـــن َســـْمهودی   بـــرای علـــی؟ع؟ بـــه حدیـــث غدیـــر 

)جواهـــر الِعْقَدیـــن ]برگـــۀ 86[( آورده و ُقْنـــُدوزی حنفـــی )ینابیـــع المـــوّده: ص38 ]36/1[(؛ و شـــیخ 

کرده انـــد.  ـــاد  ـــه نقـــل از وی ی احمـــد مّکـــی شـــافعی )وســـیلة المـــآل فـــی مناقـــب اآلل ]ص118[( آن را ب

یـــان حدیـــث غدیـــر شـــمرده شـــده اســـت. یـــخ آل محّمـــد )ص67( از راو در تار

84 . عسّیة بن ُبْسر ماِزنی1�

ابن ُعْقَده )حدیث الوالیه( حدیث غدیر را با ذکر سند، از وی روایت کرده است.

85 . ُعْقبة بن عامر ُجَلنی.
یــه در مصــر بــود و در حــدود ســال 60 درگذشــت. حافــظ  کارگــزار معاو وی ســه ســال 
گــواه دادن او  کردیــم،  گواه دهــی َعــدّی بــن حاِتــم، بــدان اشــاره  کــه مــا در  ابن ُعْقــَده در حدیثــی 
کــرده اســت. قاضــی )تاریــخ آل محّمــد:  بــرای علی؟ع؟بــه حدیــث غدیــر در روز َرْحَبــه را روایــت 

ــر شــمرده اســت. ــان حدیــث غدی ی ص67( وی را از راو

86 . امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب _ صلوات اهّلل علیه _ �

شـعر آن حضـرت؟ع؟ در بـارۀ غدیـر مشـهور اسـت و راویـان ثقـه آن را روایـت کرده انـد. یادکـرد 

که نادرست است. 1. در نسخه ها، عطّیة بن َبشیر آمده 
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این شـعر و  راویان آن در فصل شـاعران سـد ۀ نخسـت خواهد آمد و نیز حدیث حّجت آوری وی به 

حدیث غدیر در دو هنگامۀ شـورا و جمل، و گواه خواهی وی به آن در  روز  َرْحَبه، ذکر خواهد شـد.

پیشوای حنبلیان، احمد بن حنبل )المسند: 152/1 ]246/1[( از حّجاج بن شاعر، از َشباَبه، 

از ُنَعیم بن حکیم، از ابومریم و مردی از همنشینان علی ؟ع؟ از علی آورده است: »رسول خدا؟ص؟ 

در روز غدیر خّم فرمود: ›هر که من بر وی والیت دارم، علی نیز موالی او  است.‹«

هایه: 348/7 ]385/7[( این روایت را آورده و سـپس گفته اسـت: »این  ابن َکثیر )البدایة و الّنِ

خبر از طریق های پرشمار، از علی؟ضر؟ روایت شده است.«

 َهیَثمـــی )مجمـــع الّزوائـــد: 107/9( از طریـــق احمـــد، آن را روایـــت کـــرده و راویانـــش را ثقـــه 

شمرده است.

سـیوطی )جامـع األحادیـث ]369/7[؛ تاریـخ الخلفـاء: ص114 ]ص158[( آن را از طریـق احمـد 

ص20  األبـرار:  )ُنـُزل  َبَدخشـانی  ]296/7[(؛   337/7 الّتهذیـب:  )تهذیـب  ابن َحَجـر  و  اسـت  آورده 

کـم؛ و همـو )مفتـاح الّنجا فی مناقب آل العبا ]برگۀ 45[( از طریق احمد  ]ص53[( از طریـق احمـد و حا

کم، از علی؟ع؟ آن را ذکر کرده اند. و حا

علـی  بـن  عمـر  بـن  محّمـد  از  َکثیـر1،  بـن  یزیـد  از   )307/2 اآلثـار:  )مشـکل  َطحـاوی  حافـظ 

_ امیرالمؤمنیـن _ از پـدرش، از علـی، بـا ذکـر سـند، روایـت کـرده اسـت: »پیامبـر در خـّم، نـزد آن 

درخـت حضـور یافـت و سـپس بـرون آمده، دسـت علـی را برگرفته، فرمود: ›ای مـردم! آیا گواهی 

نمی دهیـد کـه خداونـد پروردگار شـما اسـت؟‹ گفتند: ›آری.‹ فرمـود: ›آیا گواهی نمی دهید که 

خداونـد و رسـولش بیـش از خودتـان بـر شـما والیـت دارنـد و مـوالی شـمایند؟‹ گفتنـد: ›آری.‹ 

فرمود: ›هر که من بر وی والیت دارم، علی نیز موالی او اسـت. همانا من در میانتان چیزهایی 

گـر بدان هـا چنـگ زنید، هرگـز  پس از من گمراه نشـوید: یکی کتـاب خدا که  بـه جـا نهـاده ام کـه ا

در دسـتتان اسـت؛ و دیگـری خاندانـم.‹«

که در مآخذ دیگر آمده است. َکثیر بن زید است، چنان  1. در مشکل اآلثار چنین آمده؛ اّما درسِت آن، 
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ذکـر  بـا  ابن ابی عاصـم،  و  ابن َجریـر  طریـق  از   )]230/5[  211/5 هایـه:  الّنِ و  )البدایـة  ابن َکثیـر 

سندهاشـان از َکثیـر بـن زیـد، از محّمـد بـن عمـر بـن علـی، از پـدرش، از علـی آن روایـت را آورده 

کم ]419/3[ و  اسـت و مّتقی هندی )کنز العّمال: 154/6 ]609/11[( از المسـتدرک علی الّصحیحین حا

همـان )397/6  در  نیـز  و  کـرده  نقـل  را  آن  َمْقِدسـی،  ضیـاء  و  الکبیـر(  )المعجـم  َطَبرانـی  و  احمـد 

]131/13[( بـه نقـل از ابن ابی عاصـم؛ و همـان )406/6 ]140/13[( از ابن راُهَویـه و ابن َجریـر؛ و همـان 

)399/6 ]168/13[( از ابن َجریر و ابن ابی عاصم و َمحاِملی )األمالی( آن را آورده و صحیح شمرده 

اسـت. البّتـه طبـق لفظـی کـه اینـان آورده انـد، رسـول خدا فرمود: »پـس هر که خداوند و رسـولش 

کتفاء( به نقل از سنن ابن ابی عاصم  بر وی والیت دارند، این علی نیز موالی او است.« َوّصابی )اإل

و سنن سعید بن منصور بن ُشعبۀ َنسائی، آن را روایت کرده است.

ذهبی )میزان اإلعتدال: 303/2 ]294/3[( از ِمْخَول بن ابراهیم، از جابر بن حّر، از ابواسحاق، 

]از[1 عمـرو ذی ُمـّر، از امیرالمؤمنیـن، ایـن حدیـث را بـا ذکـر سـند روایـت کرده اسـت. سـپس وی 

گفته اسـت: »این حدیث با سـندی برتر از این هم روایت شـده اسـت.«

از  نیـــز  و  امیرالمؤمنیـــن؛  از  ذی ُمـــّر،  عمـــرو  از   )]76 و   67/1[ ـــمَطین  الّسَ )َفراِئـــد  وئـــی   َحّمُ

ابوراشد َحّرانی2، از امیرالمؤمنین؟ع؟ این حدیث را روایت کرده است.

در ِحلیــة األولیــاء ابوُنَعیــم اصفهانــی )64/9( از عبــداهّلل بــن جعفــر، از احمــد بــن یونــس َضّبــی، 

 از عّمــار بــن نصــر، از ابراهیــم بــن َیَســع مّکــی، از جعفــر بــن محّمــد، از پــدرش، از جــّدش، از 

علی _ امیرالمؤمنین _ آورده است: »رسول خدا در ُجحفه خطابه خواْند ...3.«

روایتی که حافظ عاصمی در مفاد حدیث غدیر از علی؟ع؟ با ذکر سند آورده، خواهد آمد.

87 . ابویقظان عّمار بن یاسر َعْنسی )شلید در ِصّفین به سال 37(�

بـه  عّمـار  حّجـت آوری  ]ص338[(  )ص186  ُمزاِحـم  بـن  نصـر  ِصّفیـن  وقعـة  کتـاب  از  نقـل  بـه 

1. داخل قالب از مرکز الغدیر است. )م.(
2. در این نسخه و جز آن، چنین است؛ اّما بر پایۀ آن چه در الخالصه ]215/3[ و الّتقریب ]421/2[ آمده، ُحبرانی است.

که بر خواننده پوشیده نخواهد ماْند. گشته  3. در این نسخه، افتادگی رخ داده و حدیْث بازیچه 
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حدیـث غدیـر در برابـر عمـرو بـن عـاص، خواهد آمد. این را در شـرح نهـج البالغـه )273/2 ]21/8[( 

ـمَطین: بـاب چهلـم و بـاب پنجـاه و هشـتم ]195/1 و 315[( بـا  وئـی )َفراِئـد الّسَ نیـز می تـوان یافـت. َحّمُ

از طریـق وی آورده؛ و خوارزمـی ]مقتـل اإلمـام الحسـین؟ع؟ : 48/1[  را   ذکـر سـند، حدیـث غدیـر 

و شـمس الّدین َجـَزری شـافعی )أسـنی المطالـب: ص4 ]ص48[( وی را از صحابـۀ روایـت کننـدۀ 

حدیث غدیر شـمرده اند. وی از سـوارگان گواه به حدیث غدیر برای علی؟ع؟ به شـمار می آید 

کـه حدیـث آن خواهـد آمد.

88 . ُعمارۀ خزرجی انصاری )کشته شده در ماجرای یمامه(.

حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 107/9( از طریـق بـّزار، از ُحَمیـد بـن ُعمـاره، از پـدرش آورده 

اسـت: »از رسـول خدا در حالـی کـه دسـت علـی را برگرفتـه بـود، شـنیدم کـه فرمود: ›هر کـه من بر 

وی والیـت دارم، ایـن نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بدار و یاری کن هر که او را دوسـت 

بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمن بـدار هـر کـه را بـا او دشـمنی ورزد.‹«

سـپس وی گفتـه اسـت: »راوی ایـن سـخن بـّزار اسـت و جـز ُحَمیـد کـه نمی شناسـمش، 

دیگـر راویـان آن، ثقـه شـمرده شـده اند.«

سـیوطی )تاریـخ الخلفـاء: ص65 ]ص158[(؛ و َبَدخشـانی )مفتـاح الّنجـا فـی مناقـب آل العبـا ]برگۀ 
45[؛ ُنـُزل األبـرار ]ص53[( از طریـق بـّزار، از وی ایـن روایـت را آورده انـد.1

َمه همسلر 
َ
َمة بلن عبداألسلد مخزوملی )ناپسلرِی پیامبر؟ص؟؛ فرزند اّم َسلل

َ
89 . عملر  بلن ابی َسلل

رسول خدا؛ د. 83 (�

حافظ ابن ُعْقَده، حدیث غدیر را از وی با ذکر سند روایت کرده است.

یـــخ الکبیـــر )216/2(  کـــه شـــرح حالـــش را در الّتار 1. حمیـــد، شـــکل اشـــتباِه »جمیـــل« اســـت و او جمیـــل بـــن عمـــاره اســـت 
ـــاره، ـــدرش، عم ـــار از پ ـــک ب ـــاره، ی ـــن عم ـــل ب ـــث را جمی ـــن حدی ـــااًل ای ـــت. احتم ـــوان یاف ـــل )518/2( ت ـــرح و الّتعدی  و الج
کـــرده اســـت. ســـیوطی )قطـــف األزهـــار: ص277( و مرتضـــی زبیـــدی )لقـــط   و بـــار دیگـــر از ســـالم بـــن عبـــداهّلل روایـــت 

ــمرده اند.)ط.( ــر شـ ــر حدیـــث غدیـ ــۀ روایتگـ ــاره را از صحابـ ــره: ص205( عمـ ــئ المتناثـ لـ
ّ

الل

)134(
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90. عمر بن خّساب )کشته شده در 23(�

حافـظ ابن َمغاِزلـی )مناقـب علـی بـن ابی طالب؟ع؟ ]ص22[( به دو طریق از ِعمران بن مسـلم، 

از سـوید1 بـن ابی صالـح، از پـدرش، از ابوهریـره، از عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ روایـت کـرده اسـت کـه 

رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز موالی او اسـت.«

َســـْمعانی )فضائـــل الّصحابـــه2( بـــا ذکـــر ســـند از ابوهریـــره، از عمـــر؛ محّب الّدیـــن طبـــری 

]ص145[  احمـــد  تألیـــف  علـــی؟ع؟  مناقـــب  از  نقـــل  بـــه   )]114 و   113/3[  161/2 ِضـــره:  الّنَ  )الّریـــاض 

و ابن َســـّمان، بـــا طریق هاشـــان، از عمـــر؛ همـــان )244/2 ]204/4[( بـــه نحـــو اشـــاره؛ صاحـــب ذخائـــر 

العقبـــی )ص67( بـــه نقـــل از مناقـــب علـــی؟ع؟ و المســـند، هـــر دو از احمـــد، بـــا ذکـــر ســـندهای 

ــت  ــث وی را روایـ ــاب( حدیـ ــل الخطـ ــا )فصـ ــه پارسـ ــد خواجـ ــظ محّمـ ــر؛ و حافـ ــه، از عمـ گانـ جدا

هایـــه:  کرده انـــد. خطیـــب خوارزمـــی )مقتـــل اإلمـــام الحســـین؟ع؟ ]48/1[(؛ ابن َکثیـــر )البدایـــة و الّنِ

349/7 ]386/7[(؛ و شـــمس الّدین َجـــَزری شـــافعی )أســـنی المطالـــب: ص3 ]ص48[( وی را از 

صحابۀ روایت کنندۀ حدیث غدیر شمرده اند.

خّطـــاب؟ضر؟ بـــن  عمـــر  از  پنجـــم[  ]مـــوّدت  َهْمدانـــی  شـــهاب الّدین  تألیـــف  القربـــی  مـــوّدة  در 

  روایـــت شـــده اســـت: »رســـول خدا؟ص؟ علـــی را آشـــکارا برپـــا داشـــت و فرمـــود: ›هـــر کـــه مـــن 

 بـــر وی والیـــت دارم، علـــی نیـــز مـــوالی او اســـت. بارخدایـــا! دوســـت بـــدار و یـــاری کـــن هـــر کـــه 

 او را دوســـت بـــدارد و یـــاری کنـــد؛ و دشـــمن بـــدار هـــر کـــه را بـــا او دشـــمنی ورزد؛ و هـــر کـــه 

یـــاری اش را فرونهـــد، یـــاری اش را فرونـــه؛ و یاری کننـــده اش را یـــاری فرمـــا. بارخدایـــا! تـــو گـــواه مـــن 

هستی بر ایشان!‹«

عمر بن خّطاب گوید: »]گفتم:[3 ›ای رسول خدا! در کنار من، جوان زیبای خوش رایحه ای 

که در چاپ مرکز الغدیر آمده است.)م.( 1. درسِت آن، سهیل است؛ چنان 

کتـاب فضائـل الّصحابـه از ابوالمظّفـر منصـور بـن محّمـد َسـْمعانی )د. 489( اسـت و نـه ابوسـعد  کـه ایـن  2. خواهـد آمـد 
کـه نویسـندۀ األنسـاب اسـت.)غ.( عبدالکریـم بـن محّمـد )د. 562( 

3. داخل قالب از مرکز الغدیر است. )م.(
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بود که به من گفت: “ای عمر! همانا رسـول خدا رشـته ای را پیوند بخشـید که جز منافق، کسـی 

آن را نگسـلد.”‹ پیامبـر؟ص؟ دسـتم را گرفـت و فرمـود: ›ای عمـر! آن جـوان آدمیـزاد نبـود، بلکـه 

کیـد نماید.‹« جبرئیـل بـود کـه می خواسـت بدیـن سـان، آن چه را در بارۀ علی گفتم، بر شـما تأ

این روایت را شیخ ُقْنُدوزی حنفی )ینابیع الموّده: ص249 ]73/2[( آورده است.

هایـه: 213/5 ]232/5[( بـه نقـل از جـزء نخسـت کتـاب غدیـر خـّم تألیـف  ابن َکثیـر )البدایـة و الّنِ

ابن َجریر، از محمود1 بن عوف طائی، از ُعَبیداهّلل بن موسـی، از اسـماعیل بن َکشـیط2، از َجمیل 

بـن ُعمـاره3، از سـالم بـن عبـداهّلل بـن عمـر _ ابن َجریـر گویـد: »گمـان دارم کـه گفت: ›از عمـر‹؛ اّما 

ایـن لفـظ در نوشـتۀ مـن نیسـت.« _ روایـت کـرده اسـت: »از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم کـه چـون 

دسـت علـی را برگرفتـه بـود، فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، ایـن نیـز مـوالی او اسـت. 

بارخدایـا! دوسـت بـدار  و  یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمن بـدار هـر که 

را بـا او دشـمنی ورزد.‹«

91. ابونجید ِعمران بن ُحَصین ُخزاعی )د. 52 در بصره(.

ِترِمـذی  حافـظ  از  نقـل  بـه  بخـاری،  سـالم  محّمـد  مولـوی  و  الوالیـه(؛  )حدیـث  ابن ُعْقـَده 

]الّسـنن: 590/5[ حدیـث غدیـر را از وی بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد. خطیـب خوارزمـی ]مقتـل 

اإلمام الحسـین؟ع؟ : 48/1[؛ و شـمس الّدین َجَزری شـافعی )أسـنی المطالب: ص4 ]ص48[( او را از 

صحابـۀ روایـت کننـدۀ حدیـث غدیـر شـمرده اند.

92. عمرو بن َحِمق ُخزاعی کوفی )د. 50(�

ابن ُعْقـَده، حدیـث غدیـر را از وی روایـت کـرده و خطیب خوارزمی )مقتل اإلمام الحسـین؟ع؟ 

]48/1[( او را از صحابۀ روایت کنندۀ حدیث غدیر شـمرده اسـت.

1. در نسخه ها چنین است؛ اّما درسِت آن، محّمد است.

2. در مأخذ چنین آمده؛ اّما درسِت آن، َنشیط است.

که در صفحۀ 65 خواهد آمد، عامر صحیح است. 3. در تاریخ بخاری چنین آمده؛ اّما چنان 
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93. عمرو بن َشراحیل.

خطیـب خوارزمـی )مقتـل اإلمـام الحسـین؟ع؟ ]48/1[( او را از صحابـۀ روایـت کننـدۀ حدیـث 

غدیر دانسـته اسـت.

94. عمرو بن عاص.

وی از شـاعران غدیـر اسـت کـه در بخـش شـاعران سـدۀ نخسـت، از وی یـاد خواهـد شـد. 

نیـز حدیـث حّجـت آوری ُبـْرد بـا وی بـه حدیث غدیـر و اعتراف وی به آن، ذکر خواهد شـد. این 

حدیـث را ابن ُقَتیبـه )اإلمامـة و الّسیاسـه: ص93 ]97/1[( بـا ذکـر سـند روایـت کـرده اسـت. نیـز نامـۀ 

وی بـه معاویـه خواهـد آمـد کـه در آن، از حدیـث غدیـر یـاد شـده و خوارزمـی )المناقـب: ص126 

]ص199[( با ذکر سند آن را آورده است.

95. عمرو بن مّرۀ ُجَلنی )ابوَطلحه یا ابومریم(.

کـه  آورده انـد  از عمـرو،  بـا ذکـر سندهاشـان  الکبیـر(  )المعجـم  َطَبرانـی  و  بـن حنبـل  احمـد 

رسـول خدا؟ص؟ در غدیـر خـّم فرمـود: »هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. 

بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یاری کند؛ و دشـمن بـدار هر که را 

بـا او دشـمنی ورزد؛ و یاری کننـده اش را یـاری فرمـا؛ و پشـتیبانش را پشـتوانه بـاش.«

کتفـاء(؛ و محّمـد  صاحـب کنـز العّمـال )154/6 ]610/11[(؛ شـیخ ابراهیـم َوّصابـی شـافعی )اإل

صدرالعالـم )معـارج الُعلـی( آن را بـه نقـل از َطَبرانی آورده اند و َبَدخشـانی )مفتاح الّنجا فی مناقب آل 

العبا ]برگۀ 45[؛ ُنُزل األبرار ]ص53[( به نقل از احمد و معجم َطَبرانی، آن را یاد کرده است.

  ]ف[

96. صّدیقۀ فاطمه )دختر پیامبر بزرگوار؟ص؟ (�

آورده انــد وی  از  را  غدیــر  حدیــث  )الغدیــر(  رازی  منصــور  و  الوالیــه(؛  )حدیــث   ابن ُعْقــَده 

 و حّجــت آوری او بــه حدیــث غدیــر، از طریــق َجــَزری شــافعی ]أســنْی المطالــب: ص49 و 50[ از 

اســتادش حافــظ َمْقِدســی خواهــد آمــد.

)138(
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]علـی بـن[1 شـهاّب الّدین َهْمدانـی )مـوّدة القربـی ]مـوّدت پنجـم[( از فاطمـه؟اهع؟ روایـت کـرده 

اسـت کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت؛ و هر 

کـه مـن پیشـوای وی باشـم، علـی هم پیشـوای وی اسـت.«

97. فاطمه دختر حمزة بن عبدالمّسلب.

ابن ُعْقَده؛ و منصور رازی )الغدیر( حدیث غدیر را از وی روایت کرده اند.

  ]ق؛ ک[

98. قیس بن ثابت بن شّماس انصاری.

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت کـه حدیثشـان  بـرای  بـه حدیـث غدیـر  گـواه  از سـوارگان  یکـی 

ُحَبیـش  بـن  ِزّر  ابومریـم  از  سـند  ذکـر  بـا  الوالیـه(  )حدیـث  ابن ُعْقـَده  حافـظ  را  آن  و  آمـد  خواهـد 

آورده اسـت و ابن اثیـر )ُاْسـد الغابـه: 368/1 ]441/1[(؛ ابن َحَجـر )اإلصابـه: 305/1(؛ و شـیخ محّمـد 

کرده انـد. نقـل  ابوموسـی  و  ابن ُعْقـَده  از  را  آن  الُعلـی(  )معـارج  صدرالعالـم 

99. قیس بن سعد بن ُعبادۀ انصاری خزرجی.

وی از شـاعران غدیر در سـدۀ نخسـت اسـت و نیز از گواهان علی؟ع؟ به حدیث غدیر در 

حدیـث سـوارگان اسـت کـه ذکـرش خواهـد آمـد. حّجـت آوری وی نـزد معاویـة بـن ابی سـفیان، 

بـه حدیـث غدیـر نیـز ذکر خواهد شـد.

100. ابومحّمد کْعب بن ُعْجرۀ انصاری مدنی )د. 51(�

ابن ُعْقَده، حدیث غدیر را از وی روایت کرده است.

  ]م[

یثی )د. 74(�
َ
101. ابوسلیمان مالک بن حویرث ل

پیشـــوای حنبلیـــان، احمـــد بـــن حنبـــل )مناقـــب علـــی؟ع؟ ]ص111[(؛ و حافـــظ ابن ُعْقـــَده 

1. داخل قالب از مرکز الغدیر است. )م.(
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ـــدرش،  ـــرث، از پ ـــن حوی ـــک ب ـــن مال ـــن ب ـــن حس ـــک ب ـــان از مال ـــر سندهاش ـــا ذک ـــه( ب ـــث الوالی )حدی

ـــت  ـــر وی والی ـــن ب ـــه م ـــر ک ـــود: »ه ـــّم، فرم ـــر خ ـــول خدا؟ص؟ در روز غدی ـــه رس ـــد ک ـــّدش، آورده ان از ج

دارم، علـــی نیـــز مـــوالی او اســـت.«

ــند از مالـــک، آن را  ــر سـ ــا ذکـ ــع الّزوائـــد: 108/9( از طریـــق َطَبرانـــی، بـ حافـــظ َهیَثمـــی )مجمـ

ـــان  ـــه در وثاقـــت آن ـــان آن، ثقـــه شـــمرده شـــده اند و البّت روایـــت کـــرده و ســـپس گفتـــه اســـت: »راوی

اختـــالف نیـــز هســـت.«

جالل الّدیـن سـیوطی )تاریـخ الخلفـاء: ص114 ]ص158[( بـه نقـل از َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 

291/19[؛ َبَدخشـانی )مفتـاح الّنجـا فـی مناقـب آل العبـا ]برگـۀ 45[؛ ُنـُزل األبـرار: ص20 ]ص53[( از طریـق 

کتفاء(  َطَبرانـی؛ شـیخ محّمـد صدرالعالـم )معـارج الُعلـی( از طریق َطَبرانی؛ و َوّصابی شـافعی )اإل

بـه نقـل از ابوُنَعیـم )فضائـل الّصحابـه( حدیـث وی را آورده انـد و خطیـب خوارزمـی )مقتـل اإلمـام 

الحسین؟ع؟ ]48/1[( او را از راویان حدیث غدیر شمرده است.

102. مقداد بن عمرو کْندی ُزْهری )د. 33 در 70 سالگی(.

مَطین ]315/1[( حدیث غدیر را از وی  وئی )َفراِئد الّسَ ابن ُعْقَده )حدیث الوالیه(؛ و حافظ حّمُ

کرده اند. با ذکر سـند روایـت 

  ]ن[

103. ناجیة بن عمرو ُخزاعی.

از گواهان علی؟ع؟ به حدیث غدیر در روز گواه خواهی اش در کوفه است. حافظ ابن ُعْقَده 

)حدیـث الوالیـه( از طریـق عمـرو بـن عبـداهّلل بـن َیْعلـی بن ُمـّره، از پـدرش، از جّدش، حدیـث وی را 

بـا ذکـر سـند روایـت کـرده اسـت. ابن اثیـر )ُاْسـد الغابـه: 6/5 ]296/5[( به نقـل از ابوُنَعیم و ابوموسـی؛ 

و ابن َحَجـر )اإلصابـه: 542/3( از طریـق ابن ُعْقـَده، آن را آورده انـد. خطیـب خوارزمـی ]مقتـل اإلمـام 

الحسـین؟ع؟ : 48/1[ وی را از صحابۀ روایت کنندۀ حدیث غدیر شـمرده اسـت.
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ة بن ُعْتبۀ1 اسلمی )د. 65 در خراسان(.
َ
104. ابوَبْرزه َنْضل

ـــا ذکـــر ســـند روایـــت  ـــا طریـــق خویـــش، حدیـــث غدیـــر را از وی ب ـــَده )حدیـــث الوالیـــه( ب ابن ُعْق

کـــرده اســـت.

105. ُنعمان بن َعجالن انصاری.

از گواهـان علـی؟ع؟ بـه حدیـث غدیر در روز گواه خواهی اسـت که از طریـق َاْصَبغ بن ُنباته 

خواهد آمد. قاضی )تاریخ آل محّمد: ص67( وی را از راویان حدیث غدیر شمرده است.

  ]هـ ؛ و؛ ی[

106. هاشم مرقال ابن ُعْتبة بن ابی وّقاص ُزْهری مدنی )کشته شده در ِصّفین به سال37(�

گواهـی دادن او  حافـظ ابن ُعْقـَده )حدیـث الوالیـه( بـا ذکـر سـند از ابومریـم ِزّر  بـن ُحَبیـش، 

بـرای علـی؟ع؟ بـه حدیـث غدیـر را در روز سـوارگان در کوفـه، آورده و ابن اثیر )ُاْسـد الغابـه: 368/1 

کـرده اسـت. نیـز ابن َحَجـر )اإلصابـه:  بـر پایـۀ آن چـه از ابن ُعْقـَده یافتـه، آن را روایـت   )]441/1[

اّمـا بخشـی را از آغـاز آن انداختـه و نـام هاشـم بـن ُعْتبـۀ مرقـال   305/1( آن را روایـت نمـوده؛ 

گونه افتادگی ها در نوشته های ابن َحَجر فراوان است! را نیاورده است. و این 

107. ابوَوْسمه وحشی بن َحْرب َحَبشی ِحمصی.

ابن ُعْقـَده )حدیـث الوالیـه( حدیـث غدیـر را بـا لفـظ وی و با ذکر سـند روایـت کرده و خطیب 

خوارزمی )مقتل اإلمام الحسـین؟ع؟ ( وی را از صحابۀ روایت کنندۀ حدیث غدیر شـمرده اسـت.

108. َوْهب بن حمزه2�

خطیـب خوارزمـی )مقتـل اإلمـام الحسـین؟ع؟ : فصـل چهـارم( وی را از صحابـۀ روایـت کننـدۀ 

حدیـث غدیـر شـمرده اسـت.

گفته شود. گاه نیز عبداهّلل  1. در اإلصابه ]556/3[ ُعَبید آمده؛ و 

2. در اإلصابـه )641/3( بـا ذکـر سـند از رکیـن، از َوْهـب بـن حمزه آمده اسـت: »همراه علی به سـفری رفتـم و از وی جفایی 
گفتـم. فرمـود: ›در بـارۀ  کـرد. پـس نـزد پیامبـر؟ص؟ از علـی بـد  کـه چـون بازگـردم، از او ِشـکوه خواهـم  گفتـم  دیـدم. بـا خـود 

علـی چنیـن مگـو؛ کـه وی پـس از مـن بر شـما والیـت دارد.‹«
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)143(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 1( 124

109. ابوُجَحیفه َوْهب بن عبداهلل ُسوائی )ملّقب به َوْهب الخیر؛ د. 74(�

حافظ ابن ُعْقَده )حدیث الوالیه( حدیث غدیر را از وی با ذکر سند روایت کرده است.

ة بن َوْهب ثقفی. 110. ابوُمرازم َیْعلی بن ُمّرَ

بـا  و  خویـش  طریق هـای  بـا  ابوُنَعیـم،  و  ابوموسـی  و  ابن ُعْقـَده  حافظـان  را  وی  حدیـث 

کرده انـد. ابن اثیـر )ُاْسـد الغابـه: 233/2؛ 93/3؛ 6/5 ]290/2؛ 139/3؛ 296/5[(؛  ذکـر سـند روایـت 

کرده انـد. لفـظ حدیـث و طریـق آن، در بـاب   و ابن َحَجـر )اإلصابـه: 542/3( آن را از ایشـان نقـل 

گواه خواهـی روز َرْحَبـه خواهـد آمـد. حدیـث 

ایـن 110 تـن، همگـی از صحابـۀ بـزرگ بـه شـمار می رونـد کـه مـا روایـت ایشـان از حدیـث 

غدیـر را یافتیـم. و شـاید آن چـه مـا نیافتیـم، بسـی بیـش از ایـن شـمار باشـد. اقتضـای حـال 

نیـز آن اسـت کـه راویـان ایـن حدیـث، بسـیار بیـش از ایـن باشـند؛ زیـرا شـنوندگان و دریابنـدگان 

آن، 100/000 تـن و بلکـه بیش تـر بوده انـد و طبیعتـًا پـس از بازگشـت بـه وطن هـای خویـش، آن را 

بازگفته انـد؛ چنـان کـه شـیوۀ هر مسـافری اسـت کـه از رویدادهای شـگفتی که در سـفرش دیده، 

حکایـت کنـد.

بازنگویند،  را  روایت  این  تا  شد  سبب  کین توزی  که  ایشان  از  اندک  شماری  جز  آری؛ 

بسیاری از آن جماعت این حدیث را نقل کردند؛ و این محّدثان، خود، گروهی فراوان بودند 

که برخی از آنان یاد شدند. البّته در آن میان، کسانی نیز بوده اند که پیش از رساندن این خبر 

به دیگران، در بیابان ها و صحراها درگذشته اند یا اوضاع و احوال روزگار آنان را از یادکرد این 

حکایت گرامی بازداشته است؛ چنان که در نقل حدیث زید بن ارقم، بدین مطلب اشاره شد. 

از این گذشته، برخی از حاضران در زمرۀ صحرانشینان بوده اند که حدیثی از ایشان دریافت 

نمی شده و سندی به آنان ختم نمی گشته است. با این همه، همین مقدار که ما آوردیم، برای 

اثبات تواتر این حدیث کفایت می کند؛ پس خدای را در آغاز و فرجام، سپاس باد!
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  ]أ[  

1. ابوراشد ُحبرانی شامی )نامش: خضر1 یا ُنعمان(.

ِعْجلـی ]تاریـخ الّثقـات: ص497[ او را ثقـه شـمرده و گفتـه اسـت: »در روزگار وی، در دمشـق، 

هیـچ کـس در َفضـل همپایـۀ وی نبـود.« ابن َحَجـر )تقریـب الّتهذیـب: ص419 ]421/2[( او را ثقـه 

شـمرده اسـت. حدیـث وی در صفحـۀ 55 گذشـت.

َمة بن عبدالّرحمان بن عوف ُزْهری مدنی )نامش: عبداهلل یا اسماعیل(.
َ
2. ابوَسل

نقـل  الکبـری: 157/5[  ]الّطبقـات  ابن سـعد  از   )]221/3[ خزرجـی)ص380  تألیـف  الخالصـه  در 

 شـده کـه وی ثقـه و فقیـه و ُپرحدیـث بـوده اسـت. در تقریـب الّتهذیـب )ص422 ]430/2[( نیـز ثقـه

و ُپرحدیث شمرده شده است. وی به سال 94 درگذشت.

طریق هـای روایـت وی بـه جابـر انصاری پایان می یابد و طریقش صحیح اسـت و راویانش 

ثقه انـد. به صفحۀ 22 بنگرید.

3. ابوسلیمان مؤّذن.

در تقریب الّتهذیب ]430/2[ ابوسلمان2 خوانده شده و از تابعین بزرگ و پذیرفته شده به شمار 
آمده است. حدیث گواه خواهی روز َرْحَبه، از طریق وی خواهد آمد که راویانش ثقه هستند.2

1. در چاپ مرکز الغدیر، أخضر آمده است.)م.(

2. نیـز در تهذیـب الکمـال )367/33(؛ تهذیـب الّتهذیـب )114/12(؛ و الخالصـه تألیـف خزرجـی )221/3( ابوسـلمان 

)145(
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4. ابوصالح َسّمان َذکوان مدنی )غالم ُجَویرّیه، بانوی َغْسفانی(.

 ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 78/1 ]89/1[( گفتـه اسـت کـه احمـد او را یـاد کـرده و ثقـه شـمرده

 و از بزرگوارترین و موّثق ترین افراد به شمار آورده است. وی به سال 101 درگذشت.

بـه طریق هـای یـاد شـده در صفحـۀ 56 بنگریـد. در مبحـث آیـۀ تبلیـغ، حدیثـی از وی 

در بـارۀ نـزول ایـن آیـه در شـأن علـی؟ع؟ خواهـد آمـد.

5. ابوُعنفوانۀ ماِزنی.

در صفحۀ 23 طریق روایتش از ُجْنَدع، آمد.

6. ابوعبدالّرحیم کْندی.

گواه خواهی روز َرْحَبه خواهد آمد. طریق های منتهی به وی، به لفظ زاذان، در حدیث 

ْصَبغ بن ُنباتۀ تمیمی کوفی.
َ
7. ابوالقاسم ا

ِعْجلی ]تاریخ الّثقات: ص71[ و ابن َمعین وی را از تابعین ثقه به شمار آورده اند.

طریق هـای منتهـی بـه وی در حدیـث گواه خواهـی روز  َرْحَبـه خواهـد آمـد. در صفحـۀ 28 

نیز گذشـت.

8 . ابولیلی کْندی1�

در تقریــب الّتهذیــب )ص435 ]467/2[( آمــده اســت کــه وی از بــزرگان تابعیــن و ثقــه بــوده 

اســت و احمــد بــن حنبــل )مناقــب علــی؟ع؟ ]ص117[( از علــی بــن حســین، از ابراهیــم بــن 

َمة بــن ُکَهیــل، از ابولیلــی ِکْنــدی آورده اســت: »در انتظــار تشــییع 
َ
اســماعیل، از پــدرش، از َســل

جنــازه ای بودیــم کــه مــردی از میــان مــا، از زیــد بــن ارقــم پرســید: ›ای ابوعامــر! آیــا شــنیدی کــه در 

روز غدیــر خــّم، رســول خدا؟ص؟ در بــارۀ علــی بگویــد: “هــر کــه مــن بــر وی والیــت دارم، علــی نیــز 

کـه نـام وی همـام اسـت. در الکنـی و األسـماء دوالبـی )195/1( گفتـه شـده  کـه همیـن نیـز درسـت اسـت. نیـز   آمـده 
کاشف ذهبی )342/3( ابوسلیمان آمده است.)ط.(  و 

ی است.
ّ
َمة بن معاویه یا سعید بن بشر یا معل

َ
که نامش َسل گویند   .1

63/1
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مــوالی او اســت.”؟‹ خــود شــنیدم کــه زیــد گفــت: ›آری.‹« ابولیلــی گویــد: »بــه زیــد گفتــم: ›ایــن 

سخن را رسول خدا؟ص؟ فرمود؟‹ چهار بار گفت: ›آری؛ وی فرمود.‹«

یر.
َ

9. ِایاس بن ُنذ

ابن ِحّبـان )الّثقـات ]65/6[( از او یـاد کـرده اسـت. در حدیـث حّجـت آوری علـی؟ع؟ بـه 

حدیـث غدیـر در روز جمـل، کسـانی کـه از وی روایـت کرده انـد، یـاد خواهنـد شـد. 

  ]ج؛ ح؛ خ[

10. َجمیل بن ُعماره.

در صفحۀ 57 روایت حدیث غدیر از ابن َکثیر، از طریق ابن َجریر، از وی گذشت.

ب. 11. حارثة بن ُمَضِرّ

گواه خواهی روز َرْحَبه به حدیث غدیر، از وی خواهد آمد. حدیث 

12. حبیب بن ابی ثابت اسدی کوفی.

ذهبـی او را فقیـه کوفـه و از تابعیـن ثقـه شـمرده اسـت. وی بـه سـال 119/117 درگذشـت. 

ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 103/1 ]116/1[( شـرح حـال وی را آورده و ابن َحَجـر )تهذیـب الّتهذیب: 178/1 

]156/2[( ثقـه بـودن او را از کسـان متعـّدد نقـل کـرده اسـت.

در صفحات 30 و 31 و 32 و 35 و 48 طریق های منتهی به وی ذکر شد.

13. حارث بن مالک.

در صفحۀ 40 طریق منتهی به وی ذکر شد.

14. حسن بن مالک بن ُحَویرث.

در صفحۀ 59 طریق منتهی به وی ذکر شد.

15. حکم بن ُعَتیبۀ کوفی کْندی.

ثقه، دقیق و استوار، فقیه، پایبند به سّنت و رویگردان از بدعت، و دارای پیروانی بوده است.
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ذهبــــــی )تذکـــرة الحّفـــاظ: 104/1 ]117/1[( شــــــرح حالـــــش را آورده اســـت. وی بـــه ســـال 

115درگذشـــت. /114

طریـق منتهـی بـه وی در صفحـات 20 و 39 گذشـت و طریق هـای فـراوان دیگـر کـه بـه وی 

منتهـی اسـت، خواهـد آمد.

16. ُحَمید بن ُعمارۀ خزرجی انصاری.

حدیث وی در صفحۀ 56 گذشت.

17. ُحَمید طویل، ابوُعَبیدة بن ابی ُحَمید بصری )د. 143(�

ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 136/1 ]152/1[( او را حافـظ، محـّدث، ثقـه، و از اسـتادان صاحـب 

اجـازه در حدیـث شـمرده اسـت. حدیـث غدیـر وی در بـاب حدیـث تهنیـت خواهـد آمـد.

18. َخْیَثمة بن عبدالّرحمان ُجْعفی کوفی.

ابن َحَجـر )تهذیـب الّتهذیـب: 179/3 ]154/3[( بـه نقـل از ابن َمعین ]الّتاریخ: 46/4[ و َنسـائی و 

ِعْجلـی ]تاریـخ الّثقـات: ص145[ ثقـه بودنش را حکایت کرده اسـت.

پـس از سـال 80 درگذشـت و ابن قانـع، سـال وفاتـش را 80 دانسـته اسـت. ذکـر سـند از وی 

در صفحۀ 39 گذشت.

  ]ر؛ ز[

19. ربیعۀ ُجَرشی1 )کشته شده در 74/61/60(�

الّتهذیــب )ص123  تقریــب  در  اســت.  اختــالف  باشــد،  بــوده  از صحابــه  کــه وی  ایــن  در 

]247/1[( فقیــه خوانــده شــده و داَرُقْطنــی و جــز او، ثقــه اش شــمرده اند. طریــق منتهــی بــه وی، 

در صفحــۀ 39 گذشــت.

1. در الخالصه تألیف خزرجی ]322/1[ َجْرسی آمده است.

64/1
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20. ابوُمَثّنٰی ریاح بن حارث نخعی کوفی.

ابن َحَجر )تقریب الّتهذیب ]254/1[( وی را ثقه دانسته و از تابعین بزرگ شمرده و ثقه بودنش 

را از ِعْجلـی ]تاریـخ الّثقـات: ص162[ و ابن ِحّبـان )تهذیب الّتهذیب: 299/3 ]258/3[( حکایت کرده 

اسـت. طریق های منتهی به وی، در حدیث سـوارگان خواهد آمد.

21. ابوعمر زاذان بن عمر کْندی بّزار/بّزاز کوفی.

 303/3 الّتهذیب:  )تهذیب  ابن َحَجر  و  رفته  شمار  به  بزرگ  تابعین  از  اإلعتدال،  میزان  در 

]261/3[( ثقه بودنش را از افراد متعّدد حکایت کرده است. به سال 82 درگذشت. به حدیث 

گواه خواهی بنگرید.

22. ابومریم ِزّر بن ُحَبیش اسدی )از تابعین بزرگ؛ د. 83/82/81 (�

ذهبی )تذکرة الحّفاظ: 40/1 ]57/1[( آورده که وی پیشـوا و سرمشـق بوده و در تقریب الّتذهیب 

]259/1[ ثقه و بزرگوار و درک کنندۀ هر دو روزگار جاهلّیت و اسـالم شـمرده شـده اسـت.

همان گونه که در تهذیب الّتهذیب )322/3 ]277/3[( آمده، افراد متعّدد او را ثقه دانسته اند 

و ابوُنَعیم )ِحلیة األولیاء: 181/4-191( برای وی شرح حالی بلند نگاشته است.

طریق های منتهی به وی، در حدیث گواه خواهی روز  َرْحَبه و حدیث سوارگان خواهد آمد.

23. زیاد بن ابی زیاد.

ثقـه  را  او   )]267/1[ الّتهذیـب  )تقریـب  ابن َحَجـر  و  ]106/9[(؛  الّزوائـد  )مجمـع  َهیَثمـی  حافـظ 

آمـد. خواهـد  َرْحَبـه  روز  گواه خواهـی  حدیـث  در  وی،  بـه  منتهـی  طریق هـای  شـمرده اند. 

24. زید بن ُیَثیع َهْمدانی کوفی.

کننـدۀ هـر دو روزگار جاهلّیـت و اسـالم؛  در تقریـب التهذیـب )ص136 ]277/1[( ثقـه؛ درک 

گواه خواهـی روز َرْحَبـه، طریق هـای فـراوان   و از تابعیـن بـزرگ شـمرده شـده اسـت. در حدیـث 

منتهـی بـه وی خواهـد آمـد.
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  ]س؛ ش[

25. سالم بن عبداهلل بن عمر بن خّساب ُقَرشی ِعدوی مدنی.

ذهبــی )تذکــرة الحّفــاظ: 77/1 ]88/1[( شــرح حــال وی را آورده و او را فقیــه و دانشــمندی 

حّجت ]در دانش حدیث[ و صاحب علم و عمل و پارسایی و شرافت شمرده است.

دقیـق هفتگانـه؛  فقیهـان  از  یکـی  »وی  اسـت:  آمـده  چنیـن   ]280/1[ الّتهذیـب  تقریـب   در 

 و اسـتوار؛ در راه و روش همچـون پـدرش؛ و از بـزرگان طبقـۀ سـوم تابعیـن بـود و درسـت آن اسـت 

کـه در پایـان سـال 106 درگذشـت.«

طریق منتهی به وی در حدیث سوارگان خواهد آمد و ذکر آن در صفحۀ 57 گذشت.

از  ُبَکیـر،  بـن  یونـس  از  ُعَبیـد،  از طریـق  اّول/ص375(  الکبیـر: ج1/قسـمت  )الّتاریـخ  بخـاری 

اسـماعیل بن َنشـیط عامری، از َجمیل بن عامر، از سـالم آورده که وی از کسـی که خود، سـخن 

پیامبـر؟ص؟ در روز غدیـر خـّم را شـنیده، روایـت کـرده اسـت: »هر که من بـر وی والیت دارم، علی 

نیـز مـوالی او اسـت.«

26. سعید بن جبیر اسدی کوفی.

ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 65/1 ]76/1[( شـرح حـال وی را آورده و او را بسـیار سـتوده اسـت. در 

الخالصـه تألیـف خزرجـی )ص116 ]374/1[( از اللکائـی نقـل شـده کـه وی ثقـه و راهبـر و دانشـوری 

حّجـت ]در دانـش حدیـث[ بـوده اسـت. نیـز از ابن ِمهـران حکایـت کـرده کـه سـعید در حالـی 

درگذشـت که همگان به دانش وی نیازمند بودند. در تقریب الّتهذیب )ص133 ]292/1[( او ثقه و 

دقیق و اسـتوار و فقیه و از طبقۀ سـوم تابعین شـمرده شـده اسـت که به سـال 95 مقابل َحّجاج 

کشـته شـد، حـال آن کـه هنـوز 50 سـال نداشـت. در تهذیـب الّتهذیـب )13/4 ]11/4[( بـه نقـل از 

طبـری، ثقـه و حّجـت بـر همـۀ مسـلمانان خوانـده شـده اسـت.

طریق منتهی به وی، در صفحات 20 و 52 گذشت.
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27. سعید بن ابی ُحّدان/ذی ُحّدان کوفی.

در تهذیب الّتهذیب ]23/4[ آمده که ابن ِحّبان )الّثقات ]282/4[( از وی یاد کرده است.

گواه خواهی روز َرْحَبه خواهد آمد. حدیث وی در باب حدیث 

ب ُقَرشی مخزومی )داماد ابوهریره؛ د. 94(� 28. سعید بن مَسِیّ

ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 47/1( از احمـد بـن حنبـل و جـز او نقـل کـرده که حدیث های مرسـل 

از وی نمی شناسـم پردانش تـر  تابعیـن،  میـان  »در  گویـد:  ابن َمدینـی  نیـز صحیـح هسـتند.   او 

 و او نزد من، بزرگوارتریِن تابعین اسـت.« ابوُنَعیم، وی را از اولیا دانسـته و در ِحلیة األولیاء )161/2( 

شـرح حال وی را آورده است.

حدیـث تهنیـت، بـه طریـق گروهـی از حافظـان، از وی خواهـد آمـد و در صفحـات 39

 و 40 جز آن نیز از وی نقل شد.

29. سعید بن َوْهب َهْمدانی کوفی.

در خالصۀ تهذیب الکمال )ص122( ابن َمعین وی را ثقه دانسته است. به سال 76 درگذشت.

گواه خواهـی روز َرْحَبـه را بـه طریـق وی  گروهـی بسـیار از بـزرگاِن دانـش حدیـث، حدیـث 

کـه خواهـد آمـد. کرده انـد؛ چنـان  روایـت 

َمة بن کَلیل َحْضَرمی کوفی )د. 121(�
َ
30. ابویحیی َسل

ثقـه  را  وی  ص197[  الّثقـات:  ]تاریـخ  ِعْجلـی  و  الّرجـال: 181/1؛ 67/2[  معرفـة  و  ]العلـل  احمـد 

شـمرده اند؛ چنـان کـه در خالصـة الّتهذیـب )ص136 ]405/1[( و تقریـب الّتهذیـب )ص154 ]318/1[( 

آمده است.

طریق های منتهی به وی، در صفحات 24، 26، 31، 35، و 48 گذشت.

یم بن قیس ِهاللی )د. 90(�
َ
31. ابوصادق ُسل

چنان که خواهد آمد، وی از کسانی است که شیعه و سّنی، خود او  و  کتابش را حّجت می شمارند.

حدیث غدیر را در چند جای از کتابش که نزد ما موجود است، روایت کرده است.
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32. ابومحّمد سلیمان بن ِملران اعمش.

ذهبـــی و جـــز او، وی را ثقـــه شـــمرده اند. بـــه ســـبب راســـتگویِی بســـیارش، او را مصحـــف 

می خوانده انـــد. ذهبـــی )تذکـــرة الحّفـــاظ: 138/1 ]154/1[( شـــرح حـــال وی را آورده اســـت. بـــه 

ــال 148/147 درگذشـــت. ــد و در سـ ــال 61 زاده شـ سـ

طریق های منتهی به وی، در صفحات 30، 34، و 48 گذشت و در حدیث گواه خواهی، 

و نیز آیۀ بالغ خواهد آمد.

33. سلم بن ُحَصین اسدی.

حدیث وی در صفحۀ 42 گذشت.

34. َشْلر بن َحْوَشب.

شـرح حـال و طریق هـای منتهـی بـه وی، در آیـۀ إکمـال دیـن و حدیـث تهنیـت و حدیـث 

روزۀ روز غدیـر، خواهـد آمـد.

  ]ض[
ک بن ُمزاِحم ِهاللی؛ ابوالقاسم )د. 105(� 35. ضّحا

احمد ]العلل و معرفة الّرجال: 309/2[ و ابن َمعین و ابوُزْرعه، وی را ثقه شمرده اند.
مَطین:  وئی )َفراِئد الّسَ در صفحۀ 51 از وی، از ابن عّباس، حدیث غدیر او گذشت. حافظ َحّمُ
باب دهم ]67/1[( به نقل از ابوالقاسم سلیمان بن احمد َطَبرانی1، از حسین ِنْیری، از یوسف بن 

ک، از عبداهّلل بن عّباس، آورده است:  محّمد بن سابق، از ابومالک حسن، از جوهر، از ضّحا
»رسول خدا؟ص؟ در روز غدیر خّم فرمود: ›بارخدایا! وی را یاری نما؛ او را یاریگر قرار ده؛ به وی مهر 
ورز و او را مایۀ مهرورزی به دیگران نما؛ یاوری اش کن؛ و او را یاور قرار ده. بارخدایا! دوست بدار و 

یاری کن هر که او را دوست بدارد و یاری کند؛ و دشمن بدار هر که را با او دشمنی ورزد.‹«

همین لفظ با سندی دیگر، از عمرو ذی ُمّر، از امیرالمؤمنین؟ع؟ روایت شده است.

یـان چنیـن اسـت: حسـین بـن اسـحاق ُتسـَتری، از یوسـف بـن  1. المعجـم الکبیـر )95/12(. در ایـن مأخـذ، سلسـلۀ راو
ک، از ابن عّبـاس.)غ.( محّمـد بـن سـابق، از ابومالـک جنبـی، از جویبـر، از ضّحـا
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  ]ط[

36. طاووس بن کیسان یمانی َجَندی )د. 106(�

ابوُنَعیـم او را از اولیـا شـمرده و در ِحلیـة األولیـاء )3/4-23( شـرح حـال وی را آورده و در همـان 

ف، 
َ
)23/4( ازاحمـد بـن جعفـر بـن سـلم، از عّبـاس بـن علـی َنسـائی، از محّمـد بـن علی بـن َخل

از حسـین اشـقر، از ابن ُعَیْینه1، از عمرو بن دینار، از طاووس، از ُبَرْیده، از پیامبر؟ص؟ روایت کرده 

اسـت: »هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیز موالی او اسـت.«

ف ایامی/یامی کوفی. 37. طلحة بن مصِرّ

ابن َحَجـر ]تقریـب الّتهذیـب: 379/1[ او را ثقـه و قـاری قـرآن و صاحـب َفضـل خوانـده اسـت. 

در 112 یـا پـس از آن، درگذشـت.

طریق های منتهی به وی در حدیث گواه خواهی روز َرْحَبه، خواهد آمد.

  ]ع[

38. عامر بن سعد بن ابی وّقاص مدنی.

 در تقریـب الّتهذیـب )ص185 ]387/1[( ثقـه و از تابعیـن طبقـۀ سـوم خوانـده شـده اسـت. 

در 104 درگذشت. به صفحۀ 38 بنگرید.

39. عایشه دختر سعد )د. 117(�

ابن َحَجـر )تقریـب الّتهذیـب: ص473 ]606/2[( وی را ثقـه شـمرده اسـت. حدیـث او ]در بـارۀ 

غدیـر[ در صفحـات 38، 40، و 41 گذشـت.

40. عبدالُحَمید بن ُمنذر بن جارود َعْبدی.

َنسائی، و ابن َحَجر )تقریب الّتهذیب: ص224 ]469/1[( وی را ثقه شمرده اند.

که هنوز به 10 سـالگی نرسـیده بوده، از اسـتادانش روایت  ع، در حالی  که ابن ُعَیْینه، همانند ابن َبِیّ 1. از این سـند برمی آید 
کرده است؛ زیرا وی در 107 زاده شد و عمرو بن دینار در 116/115 درگذشت.
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که همگی ثقه اند،  گواه خواهی روز َرْحَبه، از وی، از ابوالُطفیل، از طریق راویانی  حدیث 

خواهد آمد.

41. ابوُعماره عبدخیر بن یزید َهْمدانی کوفی )درک کنندۀ هر دو روزگار جاهلّیت و اسالم(.

ابن َمعیـن و ِعْجلـی ]تاریـخ الّثقـات: ص286[ وی را ثقـه شـمرده اند؛ چنـان کـه در الخالصـه 

اسـت. آمـده  )ص269 ]324/2[( 

ابن َحَجر )تقریب الّتهذیب: ص225 ]470/1[( وی را ثقه و از تابعین بزرگ شمرده است.

طریـــق منتهـــی بـــه وی، بـــا لفـــظ ســـعید ]بـــن َوْهـــب[ در حدیـــث گواه خواهـــی روز  َرْحَبـــه 

خواهـــد آمـــد.

42. عبدالّرحمان بن ابی لیلی )د. 86/83/82 (�

در میـزان اإلعتـدال )115/2 ]584/2[( از پیشـوایان تابعیـن و فـردی ثقـه شـمرده شـده اسـت. 

ابن َحَجـر )تذکـرة الحّفـاظ ]58/1[( او را بـه فقاهـت سـتوده و در تقریـب الّتهذیـب ]496/1[ ثقه شـمرده 

است.

حدیـث گواه خواهـی روز َرْحَبـه، بـا طریق هـای بسـیار، از وی خواهـد آمـد؛ و در صفحـات 

15 و 39 حدیـث وی گذشـت.

43. عبدالّرحمان بن سابط/ ابن عبداهلل بن سابط ُجَمحی مکی.

ابن َحَجـر )تقریـب الّتهذیـب ]480/1[( وی را ثقـه و از طبقـۀ میانـی تابعیـن شـمرده اسـت. در 

118 درگذشـت. طریق هـای منتهـی بـه وی، در صفحـات 38، 39، و 41 گذشـت.

44. عبداهلل بن اسعد بن زراره.

به صفحۀ 17 بنگرید.

45. ابومریم عبداهلل بن زیاد اسدی کوفی.

چنـان کـه در الخالصـه تألیـف خزرجـی )ص168 ]57/2[( آمده، ابن ِحّبان ]الّثقـات: 58/5[ وی 
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را ثقـه شـمرده اسـت. نیـز ابن َحَجـر )تقریـب الّتهذیـب: ص130 ]416/1[( او را ثقـه خوانـده اسـت. بـه 

صفحـۀ 54 بنگرید.

46. عبداهلل بن شریک عامری کوفی.

بــوده  راســتگو  بســیار  »وی  اســت:  آمــده  چنیــن   )]422/1[ )ص202  الّتهذیــب  تقریــب   در 

و بــه مذهــب تشــّیع گرایــش داشــته اســت؛ اّمــا جوزجانــی افــراط ورزیــده و او را دروغگــو خوانــده 

اســت.« چنــان کــه ذهبــی )میــزان اإلعتــدال: 46/2 ]439/2[( آورده، احمــد ]العلــل و معرفــة الّرجــال: 

485/2[ و ابن َمعیــن و جــز آن دو، وی را ثقــه شــمرده اند.

طریق منتهی به وی، در صفحۀ 40 گذشت.

47. ابومحّمد عبداهلل بن محّمد بن عقیل هاشمی مدنی )درگذشته پس از 140(�

]الّســـنن: 9/1[  ِترِمـــذی  از  الّتهذیـــب ]447/1[  تقریـــب  و  تألیـــف خزرجـــی ]96/2[  الخالصـــه  در 

نقـــل شـــده کـــه وی بـــس راســـتگو بـــوده و احمـــد و اســـحاق و ُحَمیـــدی، حدیـــث او را حّجـــت 

می شـــمرده اند. بـــه طریـــق جابـــر در صفحـــۀ 22 بنگریـــد.

لـب بـن زیـاد، از عبـداهّلل بـن  هایـه )213/5 ]232/5[( از ابن َجریـر طبـری، از ُمّطَ در البدایـة و الّنِ

محّمـد بـن عقیـل، از جابـر بـن عبـداهّلل روایـت شـده اسـت: »در غدیـر خـّم، در ُجحفـه بودیـم که 

رسـول خدا؟ص؟ از چـادر  یـا خیمـه ای بـر مـا درآمـد و دسـت علـی را برگرفـت و فرمـود: ›هـر کـه مـن 

بر وی والیت دارم، علی نیز موالی او است.‹«

هایـه گویـد: »اسـتاد مـا، ذهبـی، گفتـه اسـت: ›ایـن حدیـث، حسـن  صاحـب البدایـة و الّنِ

ِهْیَعـه روایـت کـرده اسـت ... .‹« تـا پایـان ایـن نقـل، در صفحـۀ 22 گذشـت 
َ
 اسـت و آن را ابن ل

و نیز در گواه خواهی مردی عراقی از جابر انصاری به حدیث غدیر خواهد آمد.

48. عبداهلل بن یعلی بن ُمّره.

طریق هـای منتهـی بـه وی، در حدیـث گواه خواهـی خواهـد آمد؛ و برخـی از آنها در صفحۀ 

47 گذشت.

68/1
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49. َعدّی بن ثابت انصاری کوفی َخَسمی )د. 116(�

 ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 193/2 ]61/3[( گویـد: »وی دانشـور شـیعه، راسـتگو و سـخن پرداز 

گـر شـیعیان هماننـد وی بودند، شّرشـان اندک بـود!« احمد ]العلل  و امـام مسـجد ایشـان بـود؛ و ا

و معرفـة الّرجـال: 491/2[ و ِعْجلـی ]تاریـخ الّثقـات: ص330[ و َنسـائی، او را ثقه شـمرده اند.

طریق هـای منتهـی بـه وی، در صفحـات 18 و 19 گذشـت و در بـاب حدیـث تهنیـت نیـز 

خواهـد آمد.

50. ابوالحسن عسّیة بن سعد بن ُجناَدۀ َعوفی کوفی )تابعی نام آور؛ د. 111(�

سـبط ابن جـوزی )تذکـرة الخـواّص: ص25 ]ص42[(؛ و حافظ َهیَثمی )مجمـع الّزوائد: 109/9( به 

نقـل از ابن َمعیـن ]الّتاریـخ: 500/3[ وی را ثقه شـمرده اند.

علـی؟ضر؟  تـا  زد  تازیانـه   400 را  وی  »َحّجـاج  اسـت:  آورده   )242/1 الجنـان:  )مـرآة   یاِفعـی 

را دشنام گوید؛ اّما او چنین نکرد.«

طریق هـای منتهـی بـه وی، در صفحـات 29، 35، 36، و 44 گذشـت و در آیـۀ تبلیـغ نیـز 

خواهد آمد.

51. علی بن زید بن ُجْدعان بصری )د. 131/129(�
ابن ابی َشیبه1، وی را ثقه شمرده و از ِترِمذی، نقل شده که او بسیار راستگو بوده است.

ذهبی )تذکرة الحّفاظ ]140/1[( وی را به پیشوایی ستوده است.
بـه صفحـات 18 و 19 و 20 بـرای مالحظـۀ آن چـه از او گذشـت، بنگریـد. طریق های فراوان 

منتهـی بـه وی، در حدیث تهنیـت خواهد آمد.
در   _ ل 

َ
ُمعـــّد عبدالّرحمـــان  بـــن  محّمـــد  از  بغـــداد: 377/7(  )تاریـــخ  بغـــدادی  خطیـــب 

 اصفهـــان _ از حافـــظ محّمـــد بـــن عمـــر تمیمـــی، از حســـن بـــن علـــی بـــن ســـهل عاقولـــی، 

 از حمـــدان بـــن مختـــار، از حفـــص بـــن عبـــداهّلل بـــن عمـــر، از ســـفیان ثـــوری، از علـــی بـــن زیـــد، 

کـه در  ـت بصـری سدوسـی مالکـی )د. 262( اسـت، چنـان 
ْ
1. درسـِت آن، ابن َشـیبه اسـت؛ و او یعقـوب بـن َشـیبة بـن َصل

گـردد.)غ.( تهذیـب الکمـال )438/20( یافت 

)158(
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از انـــس، آورده اســـت: »از پیامبـــر؟ص؟ شـــنیدم کـــه فرمـــود: ›هـــر کـــه مـــن بـــر وی والیـــت دارم، علـــی 

بـــدارد  را دوســـت  او  کـــه  هـــر  کـــن  یـــاری  و  بـــدار  بارخدایـــا! دوســـت  اســـت.  او  مـــوالی   نیـــز 

و یاری کند؛ و دشمن بدار هر که را با او دشمنی ورزد.‹«

52. ابوهارون ُعمارة بن ُجَوین َعْبدی )د. 134(�

طریق هـای منتهـی بـه وی، در صفحـات 19 و 43 گذشـت و پـاره ای از آن نیـز در آیۀ إکمال 

دیـن و حدیث تهنیـت خواهد آمد.

53. عمر بن عبدالعزیز؛ خلیفۀ اموی )د. 101(�

حّجت آوری وی به حدیث غدیر خواهد آمد.

54. عمر بن عبدالغّفار.

از وی، حدیث گواه خواهی جوانی از ابوهریره، خواهد آمد.

55. عمر بن علی امیرالمؤمنین.

در تقریـب الّتهذیـب )ص281 ]61/2[( ثقـه و از طبقـۀ سـوم تابعیـن بـه شـمار آمـده اسـت. در 

روزگار ولیـد _ بنـا بـه قولـی، پیـش از آن _ درگذشـت. بـه صفحـۀ 55 بنگریـد.

56. عمرو بن َجْعَدة بن ُهَبیره.

حدیث وی در صفحۀ 17 گذشت.

57. عمرو بن ُمّره، ابوعبداهلل کوفی َهْمدانی )د. 116(�

به او ذوُمّره1 گفته می شـد. در تهذیب الّتهذیب )ج8 ]89/8[( به نقل از ِعْجلی ]تاریخ الّثقات: 

ص372[ تابعـی ثقـه شـمرده شـده اسـت. ذهبی )تذکـرة الحّفاظ: 108/1 ]121/1[( شـرح حـال وی را 

آورده و او را به ثقه و دقیق و اسـتوار بودن و پیشـوایی سـتوده اسـت.

ــرش رفـــت،  ــۀ 58 ذکـ ــه در صفحـ کـ ــی ای  ــّره، صحابـ ــن ُمـ ــرو بـ ــا عمـ ــتباه، او را بـ ــه اشـ ــا، بـ ــیاری از فرهنگ نامه هـ  1. در بسـ
یکی دانسته اند.

)159(

49. َعدّی بن ثابت انصاری کوفی َخَسمی )د. 116(�

 ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 193/2 ]61/3[( گویـد: »وی دانشـور شـیعه، راسـتگو و سـخن پرداز 

گـر شـیعیان هماننـد وی بودند، شّرشـان اندک بـود!« احمد ]العلل  و امـام مسـجد ایشـان بـود؛ و ا

و معرفـة الّرجـال: 491/2[ و ِعْجلـی ]تاریـخ الّثقـات: ص330[ و َنسـائی، او را ثقه شـمرده اند.

طریق هـای منتهـی بـه وی، در صفحـات 18 و 19 گذشـت و در بـاب حدیـث تهنیـت نیـز 

خواهـد آمد.

50. ابوالحسن عسّیة بن سعد بن ُجناَدۀ َعوفی کوفی )تابعی نام آور؛ د. 111(�

سـبط ابن جـوزی )تذکـرة الخـواّص: ص25 ]ص42[(؛ و حافظ َهیَثمی )مجمـع الّزوائد: 109/9( به 

نقـل از ابن َمعیـن ]الّتاریـخ: 500/3[ وی را ثقه شـمرده اند.

علـی؟ضر؟  تـا  زد  تازیانـه   400 را  وی  »َحّجـاج  اسـت:  آورده   )242/1 الجنـان:  )مـرآة   یاِفعـی 

را دشنام گوید؛ اّما او چنین نکرد.«

طریق هـای منتهـی بـه وی، در صفحـات 29، 35، 36، و 44 گذشـت و در آیـۀ تبلیـغ نیـز 

خواهد آمد.

51. علی بن زید بن ُجْدعان بصری )د. 131/129(�
ابن ابی َشیبه1، وی را ثقه شمرده و از ِترِمذی، نقل شده که او بسیار راستگو بوده است.

ذهبی )تذکرة الحّفاظ ]140/1[( وی را به پیشوایی ستوده است.
بـه صفحـات 18 و 19 و 20 بـرای مالحظـۀ آن چـه از او گذشـت، بنگریـد. طریق های فراوان 

منتهـی بـه وی، در حدیث تهنیـت خواهد آمد.
در   _ ل 

َ
ُمعـــّد عبدالّرحمـــان  بـــن  محّمـــد  از  بغـــداد: 377/7(  )تاریـــخ  بغـــدادی  خطیـــب 

 اصفهـــان _ از حافـــظ محّمـــد بـــن عمـــر تمیمـــی، از حســـن بـــن علـــی بـــن ســـهل عاقولـــی، 

 از حمـــدان بـــن مختـــار، از حفـــص بـــن عبـــداهّلل بـــن عمـــر، از ســـفیان ثـــوری، از علـــی بـــن زیـــد، 

کـه در  ـت بصـری سدوسـی مالکـی )د. 262( اسـت، چنـان 
ْ
1. درسـِت آن، ابن َشـیبه اسـت؛ و او یعقـوب بـن َشـیبة بـن َصل

گـردد.)غ.( تهذیـب الکمـال )438/20( یافت 

)158(
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حدیـــث وی در صفحـــۀ 55 گذشـــت و طریق هـــای فـــراوان منتهـــی بـــه وی در حدیـــث 

 گواه خواهـــی روز َرْحَبـــه، خواهـــد آمـــد. از ایـــن میـــان، چندیـــن طریـــْق صحیـــح و راویانشـــان 

ثقه هستند.

58. ابواسحاق عمرو بن عبداهلل َسبیعی َهْمدانی.

ذهبـی )میـزان اإلعتـدال ]270/3[( وی را از پیشـوایان تابعیـن در کوفـه و از افـراد دقیق و اسـتوار 

دانسـته و شـرح حال وی را در تذکرة الحّفاظ )101/1 ]114/1[( آورده و او را سـتوده اسـت.

نیـز در تقریـب الّتهذیـب ]73/2[ او را ُپرحدیـث و ثقـه و عبادت پیشـه شـمرده اسـت. در 127 

_ بنا به نقلی: پس از آن _ درگذشت.

حدیـــث وی در صفحـــات 32 و 35 گذشـــت و طریق هـــای فـــراوان منتهـــی بـــه وی، در 

ــز حدیـــث تهنیـــت خواهـــد آمـــد. حدیـــث گواه خواهـــی روز َرْحَبـــه و نیـ

ْودی.
َ
59. ابوعبداهلل عمرو بن میمون1 ا

در  و  ســـتوده؛  بـــودن،  ثقـــه  و  پیشـــوایی  بـــه  را  او   )]65/1[  56/1 الحّفـــاظ:  )تذکـــرة   ذهبـــی 

ــه او در  ــت کـ ــه اسـ ــده و گفتـ ــه خوانـ ــه و عبادت پیشـ ــب الّتهذیـــب )ص288 ]80/2[( وی را ثقـ تقریـ

کوفـــه اقامـــت گزیـــد و در ســـال 74 _ بنـــا بـــه قولـــی: پـــس از آن _ درگذشـــت.

طریق هـای منتهـی بـه وی، در صفحـات 50 و 51 گذشـت و حّجـت آوری وی بـه حدیـث 

غدیـر، خواهـد آمد.

60. َعمیرة2 بن سعد َهْمدانی کوفی.

ابن ِحّبـان ]الّثقـات: 279/5[ وی را ثقـه دانسـته اسـت. در تقریـب الّتهذیـب )ص29 ]87/2[( او 

فـردی پذیرفتـه شـده به شـمار آمده اسـت.

1. در خصائـص امیرالمؤمنیـن؟ع؟ تألیـف َنسـائی، عمـرو بـن میمونه؛ و در مناقب خوارزمـی ]ص125[ عمر بن میمون ذکر 
شـده اسـت؛ و درسـت همان اسـت که آوردیم.

2. در خصائـص امیرالمؤمنیـن؟ع؟ تألیـف َنسـائی، عمـرو؛ و در مجمـع الّزوائـد َهیَثمـی ]108/9[ و جـز آن، ُعَمیـر آمـده 
اسـت. ذهبـی ]میـزان اإلعتـدال: 298/3[ ُعَمیـره را صحیـح شـمرده اسـت. 

)160(
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روز  گواه خواهـی  اسـت، در حدیـث  فـراوان  کـه  نـزد حافظـان  بـه وی  منتهـی  طریق هـای 

برخـی در صفحـات 18 و 44 گذشـت. و  آمـد  َرْحَبـه، خواهـد 

ر(. ه )خواهر سلل؛ مادر ِرفاعة بن مبِشّ 61. ُعَمیره بنت سعد بن مالک َمَدنّیَ

طریــق منتهــی بــه وی، در حدیــث گواه خواهــی امیرالمؤمنیــن در روز َرْحَبــه، خواهــد آمــد؛ 

و ما را در بارۀ آن سند، نظری است که به جای خود خواهیم آورد.

62. عیسی بن طلحة بن ُعَبیداهلل تیمی؛ ابومحّمد مدنی )یکی از دانشوران(.

ابن َمعیــن، او را ثقــه شــمرده اســت. در روزگار خالفــت عمــر بــن عبدالعزیــز درگذشــت. 

خزرجــی )الخالصــه: ص257 ]317/2[( در شــرح حالــش چنیــن آورده اســت. طریــق منتهــی بــه 

وی، در صفحــۀ 46 گذشــت.

  ]ف؛ ق[

63. ابوبکر ِفْسر بن خلیفۀ َمخزومی َحّناط )غالم بنی مخزوم(.

وی ثقــه و بســیار  راســتگو  بــوده اســت. احمــد ]العلــل و معرفــة الّرجــال: 443/1[؛ ابن َمعیــن 

]الّتاریــخ: 267/3[؛ ِعْجلــی ]تاریــخ الّثقــات: ص385[؛ و ابن ســعد ]الّطبقــات الکبــری: 364/6[ وی را ثقــه 

شــمرده اند. چنــان کــه در تهذیــب الّتهذیــب ]270/8[ آمــده، در 153/150 یــا پــس از آن، درگذشــت.

کـه  آمـد  خواهـد  وی  از  بسـیار  صحیـح  طریق هـای  بـا  َرْحَبـه،  روز  گواه خواهـی  حدیـث 

گذشـت.  54 و   48 صفحـات  در  وی،  بـه  منتهـی  طریـق  هسـتند.  ثقـه  همـه  راویانـش 

64. َقبیصة بن ُذَؤْیب.

ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 52/1 ]60/1[( شـرح حـال وی را آورده و او را سـتوده اسـت. چنـان کـه 

در الخالصه تألیف خزرجی )ص268 ]349/2[( آمده، ابن ِحّبان ]الّثقات: 317/5[ وی را ثقه شمرده 

اسـت. در سـال 86 درگذشت.

طریق منتهی به وی، در صفحۀ 22 گذشت.

70/1
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65. ابومریم قیس ثقفی مدائنی.

 َنســـائی وی را ثقـــه شـــمرده، چنـــان کـــه در الخالصـــه تألیـــف خزرجـــی )ص395 ]244/3[(

 آمده است.

طریق منتهی به وی که راویانش ثقه هستند، در صفحۀ 54 گذشت.

  ]م؛ ن؛ هـ ؛ و؛ ی[
66. محّملد بلن عملر بلن عللی امیرالمؤمنیلن )درگذشلته در دورۀ خالفلت عملر بلن عبدالعزیز؛ 

و بله قوللی: 100(�

ابن ِحّبـان ]الّثقـات: 353/5[ وی را ثقـه شـمرده اسـت. ابن َحَجـر ]تقریـب الّتهذیـب: 194/2[ 
گویـد: »او بسـی راسـتگو و از طبقـۀ ششـم تابعیـن بـوده و پـس از 130 درگذشـته اسـت.«1

به طریق های منتهی به وی، در صفحۀ 55 بنگرید.

67. ابوُضحٰی مسلم بن ُصَبیح َهْمدانی کوفی عّسار.

چنـــان کـــه در الخالصـــه تألیـــف خزرجـــی )ص321 ]25/3[(؛ و تقریـــب الّتهذیـــب )ص422 ]245/2[( 

آمـــده، ابن َمعیـــن و ابوُزْرعـــه وی را ثقـــه شـــمرده اند.

طریق منتهی به وی، در صفحۀ 35 گذشت.

ئی. 68. مسلم ُمال

طریق های منتهی به وی، در صفحات 24 و 39 گذشت.

69. ابوزراره ُمْصَعب بن سعد بن ابی وّقاص ُزْهری مدنی.

 در تقریـــب الّتهذیـــب )ص334 ]251/2[( ثقـــه شـــمرده شـــده اســـت. در 103 درگذشـــت. 

به صفحۀ 40 بنگرید.

یافـت.«  در را  ابوالعّبـاس  خالفـت  »آغـاز  اسـت:  آمـده  متّمـم/249(  )بخـش  ابن سـعد  تألیـف  الکبـری  الّطبقـات  در   .1 
و خالفت وی از 132 تا 136 بود.)غ.(
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لب بن عبداهلل ُقَرشی مخزومی مدنی. 70. ُمّسَ
ابوُزْرعه و داَرُقْطنی، وی را ثقه شمرده اند.

حدیث وی در صفحۀ 49 گذشت.

71. َمَسر َوّراق.
کمــال دیــن و حدیــث تهنیــت،  شــرح حــال و حدیــث وی، در مبحــث روزۀ غدیــر و آیــۀ إ

خواهــد آمــد.

ُبوذ1� 72. معروف بن َخّرَ

 ابن ِحّبـان ]الّثقـات: 439/5[ وی را ثقـه شمرده اسـت. بـه صفحـۀ 26 بنگریـد. حدیثـش 

در آینده نیز به خواست خدا خواهد آمد.

73. منصور بن ُمعتِمر.

حدیث و شرح حالش در بحث از آیۀ »سأل سائل« خواهد آمد.

74. ُملاجر بن ِمسمار ُزْهری مدنی.

ابن ِحّبان ]الّثقات: 486/7[ وی را ثقه شمرده است.

طریق های منتهی به وی، در صفحات 38 و 41 گذشت.

75. موسی بن اکتل بن ُعَمیر ُنَمْیری.

طریق منتهی به وی، در صفحۀ 46 گذشت.

76. ابوعبداهلل میمون بصری )غالم عبدالّرحمان بن َسُمره(.
چنــان کــه در مجمــع الّزوائــد )111/9( آمــده، ابن ِحّبــان ]الّثقــات: 418/5[ وی را ثقــه شــمرده 
ثقــه  را  وی  متعــّدد،  »کســان  اســت:  آورده  ]ص21[(  ص17  المســّدد:  )القــول  ابن َحَجــر  اســت. 
شــمرده اند و برخــی در بــارۀ حافظــۀ او چنــد و چــون کرده انــد. ترمــذی حدیثــی از او را صحیــح 

شــمرده اســت.«

بود آمده است. 1. در الخالصه تألیف خزرجی ]44/3[ َخّرَ

71/1
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طریق هـای حافظـان بـه وی، بسـیار اسـت کـه در صفحـات 30، 31، 32، و 35 گذشـت. 

هایـه: 231/5[ طریـق وی را صحیـح دانسـته اسـت. ابن َکثیـر ]البدایـة و الّنِ

77. َنذیر َضّبی کوفی.

وی از تابعیـن بـزرگ اسـت. از وی، حدیـث گواه خواهـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در روز جمـل 

خواهـد آمـد.

78. هانی بن هانی َهْمدانی کوفی.

 چنــان کــه در تهذیــب الّتهذیــب ]22/11[ آمــده، َنســائی بــر آن اســت کــه از پذیــرش روایــت 

کی نیست. وی با

حدیث وی در حدیث گواه خواهی روز َرْحَبه، خواهد آمد.

زاری واسسی.
َ
یم ف

َ
ج یحیی بن ُسل

ْ
79. ابوَبل

 چنـــان کـــه در الخالصـــه تألیـــف خزرجـــی )ص383 ]207/3[( آمـــده، ابن َمعیـــن و َنســـائی 

ثقـــه را  نیـــز حافـــظ هیثمـــی )مجمـــع الّزوائـــد: 109/9( وی  ثقـــه شـــمرده اند.  را   و داَرُقْطنـــی وی 

 شمرده است.

 طریق هـای منتهـی بـه وی، در صفحـات 50 و 51 گذشـت. حدیـث غدیـر بـه طریـق وی

 از ابن عّباس، صحیح است و همۀ راویان آن ثقه هستند.

80 . یحیی بن َجْعَدة بن ُهَبیرۀ مخزومی.

ــب الّتهذیــب )ص389 ]344/2[( ثقــه و از طبقــۀ ســوم تابعیــن شــمرده شــده اســت.   در تقری

به صفحات 32 و35 بنگرید.

81 . یزید بن ابی زیاد کوفی.

یـا اندکـی کم تـر از آن  او از پیشـوایان ]اهـل دانـش[ در کوفـه بـود و در 136 در 90 سـالگی 

درگذشـت.

حدیث وی در حدیث گواه خواهی روز َرْحَبه، خواهد آمد.
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82 . یزید بن حّیان تیمی کوفی.

حافـظ عاصمـی )زیـن الفتـی(؛ و َنسـائی وی را ثقـه شـمرده اند، چنـان کـه در الخالصـه تألیـف 

 خزرجـی )ص370 ]168/3[( آمـده اسـت. ابن َحَجـر )تقریـب الّتهذیـب ]363/2[( او را ثقـه شـمرده 

و از طبقۀ میانی تابعین به شمار آورده است.

طریق هـای منتهـی بـه وی، در صفحـات 31 و 35 گذشـت. حافـظ عاصمـی )زیـن الفتـی( 

بـا ذکـر سـند از اسـحاق بـن ابراهیـم َمـْرَوزی، از جریـر بـن عبدالُحَمیـد َضّبـی، از ابوحّیـان یحیـی 

بـن سـعید تیمـی، از یزیـد بـن حّیـان کوفـی در حـرم1، کـه هـر چهـار تـن ثقـه هسـتند، روایـت کرده 

 اسـت: »رسـول خدا در غدیـر خـّم برخاسـت و انـدرز فرمـود و ]خـدا و آخـرت را[ بـه یادهـا آورد 

کـه مـن بشـری هسـتم هماننـد شـما؛ ایـن نیسـت  بعـد؛ ای مـردم! جـز  ›اّمـا  فرمـود:   و سـپس 

به زودی سفیر پروردگارم نزد من آید و من دعوتش را اجابت نمایم ... .‹«

ْودی کوفی.
َ
83 . ابوداوود یزید بن عبدالّرحمان بن اسود ا

چنـان کـه در الخالصـه تألیـف خزرجـی )ص372 ]173/3[( آمـده، ابن ِحّبـان ]الّثقـات: 542/5[ 

و در حدیـث  بـه وی، در صفحـۀ 15 گذشـت  ثقـه شـمرده اسـت. طریق هـای منتهـی  را  وی 

گواه خواهـی جوانـی از ابوهریـره خواهـد آمـد.

84 . ابوَنجیح َیسار ثقفی )د. 109(�

ثقـه  را  وی  ابن َمعیـن  آمـده،   )]180/3[ )ص384  خزرجـی  تألیـف  الخالصـه  در  کـه   چنـان 

شمرده است.

طریق های منتهی به وی، در صفحۀ 39 گذشت.

که پروردگار جهانیان است.«  پایان سخن ما این است: »سپاس و ستایش از آِن خدای 

ــن ارقــم  ــد ب ی کــرده اســت، افتــاده؛ و او ز کــه حدیــث را از پیامبــر؟ص؟ روایــت  کســی  ــام  1. در ایــن نســخه چنیــن اســت و ن
یــد روایــت  کــه آن را در الّصحیــح ]25/5[ از ز کــه ایــن لفــظ از او اســت و طریــق منتهــی بــه او، طریــق مســلم اســت  اســت 

نمــوده اســت.
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 )به ترتیب زمان وفات(

چنیـن نیسـت کـه عنایـت صحابـه و تابعیـن بـه حدیـث غدیـر، در مقایسـه بـا دانشـوران 

سـده های بعـد، بی ماننـد باشـد؛ بلکـه هـر پژوهنـده ای در هـر قـرن، گروه هایـی از حافظان دقیق 

آینـدگان  بـه  از پیشـینیان گرفتـه،  را  از معـارف دیـن  بازمانـده  اثـر  ایـن  کـه  را می یابـد  و اسـتوار 

سـپرده اند، هماننـد هـر حدیـث دیگـر کـه نزدشـان اثبـات گشـته اسـت و بـه صّحـت آن اذعـان 

کنـون نـام شـماری انـدک از ایشـان بـه توالـی قـرون می آیـد تـا شـاهد ایـن مّدعـا باشـد.  دارنـد. ا

آشـنایی با همۀ این راویان را به دامنۀ هّمت خوانندۀ گرامی وامی نهیم تا به فراخور شـناختش 

گاهی یابد. از سندها و استادان حدیث، بدان آ

  ]سدۀ دوم[

1. ابومحّمد عمرو بن دینار ُجَمحی مکی )د. 116/115(�

کیـِد سـه بـاره، وی را ثقـه شـمرده؛ چنـان کـه در الخالصـه تألیف خزرجـی )ص244  ِمْسـَعر بـا تأ

]284/2[( آمـده اسـت.

به ]حدیث وی از[ طاووس تابعی در صفحۀ 66 بنگرید.

2. ابوبکر محّمد بن مسلم بن ُعَبیداهلل ُقَرشی ُزْهری )د. 124(�

بــود کــه بســیاری از تذکره نویســان،  وی از پیشــوایان برجســته؛ و دانشــور حجــاز و شــام 

)167(
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 شــرح حــال وی را آورده و او را ســتوده اند. ذهبــی )تذکــرة الحّفــاظ: 96/1 ]113/1[( گویــد: »ویژگی هــا 

و اخبار ُزْهری در 40 صفحه گنجد.« حدیث وی در صفحات 23 و 32 گذشت.

3. عبدالّرحمان بن قاسم بن محّمد بن ابی بکر تیمی؛ ابومحّمد مدنی )د. 126(�

احمد و ابن سـعد ]الّطبقات الکبری: قسـمت متّمم/215[ و ابوحاِتم ]الجرح و الّتعدیل: 278/5[ 

وی را ثقـه شـمرده اند و خزرجـی )الخالصـه: ص197 ]149/2[( او را بـه پیشـوایی و ثقـه بودن سـتوده 

اسـت. وی گواه خواهـی جوانـی از ابوهریـره بـه حدیـث غدیر را روایت کرده اسـت.

4. َبکر بن سوادة بن ُثمامه؛ ابوُثمامۀ بصری )د. 128(�

از فقیهـان و پیشـوایان  آمـده، وی  چنـان کـه در الخالصـه تألیـف خزرجـی )ص44 ]134/1[( 

 بـوده و ابن َمعیـن و ابن سـعد و َنسـائی، او را ثقـه شـمرده اند. طریـق وی بـه جابـر صحیـح اسـت 

و راویانش همه ثقه هستند. حدیثش در صفحۀ 22 گذشت.

5. عبداهلل بن ابی َنجیح َیسار ثقفی؛ ابوَیسار مکی )د. 131(�

ثقـه شـمرده  را  آمـده، احمـد وی  الخالصـه تألیـف خزرجـی )ص183 ]105/2[(  چنـان کـه در 

 اسـت. نیـز ابن َحَجـر )تقریـب الّتهذیـب: ص145 ]456/1[( او را ثقـه خوانـده اسـت. حدیـث وی 

در صفحۀ 39 گذشت؛ حدیثی که طریق آن صحیح است و راویانش همگی ثقه هستند.

6. حافظ ُمغیرة بن ِمقَسم؛ ابوهشام َضّبی کوفی اعمی )نابینای مادرزاد؛ د. 133(�

)ص320  خزرجــی  تألیــف  الخالصــه  و  ]143/1[(؛   128/1( ذهبــی  الحّفــاظ  تذکــرة  در  کــه  چنــان 

ثقــه شــمرده اند. حدیثــش  را  الّثقــات: ص437[ وی  ]تاریــخ  ِعْجلــی  و  َعْرَزمــی  آمــده،   )]51/3[ 

در صفحۀ 30 گذشت.

7. ابوعبدالّرحیم خالد بن زید ُجَمحی مصری )د. 139(�

ــود. ابوُزْرعــه و ِعْجلــی ]تاریــخ الّثقــات: ص142[ و یعقــوب بــن ســفیان  فقیــه و فتــوا دهنــده ب

ــاد کــرده اســت. در تهذیــب  ــان )الّثقــات ]265/6[( از او ی و َنســائی، وی را ثقــه شــمرده اند. ابن ِحّب

الّتهذیــب )129/3 ]111/3[( شــرح حــال وی آمــده اســت.

)168(
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از وی، حدیـث گواه خواهـی روز َرْحَبـه بـا لفـظ زاذان، بـا سـند صحیـح و راویانـی سراسـر 

ثقـه، خواهـد آمـد.

8 . حسن بن حکم نخعی کوفی )درگذشته پس از140(�

چنـان کـه در الخالصـه تألیـف خزرجـی )ص67 ]211/1[( آمـده، ابن َمعیـن وی را ثقـه شـمرده 

اسـت. حدیـث سـوارگان بـه طریـق وی کـه صحیح اسـت و راویانـش ثقه هسـتند، خواهد آمد.

ْودی کوفی.
َ
9. ادریس بن یزید؛ ابوعبداهلل ا

َنسـائی وی را ثقـه شمرده اسـت. در صفحـۀ 15 حدیـث وی با طریق صحیـح و راویانی که 

همـه ثقـه هسـتند، گذشـت. حدیـث گواه خواهـی جوانی از ابوهریـره به حدیث غدیـر، با طریق 

صحیـح و راویانـی سراسـر ثقـه، از وی خواهد آمد.

10. یحیی بن سعید بن حّیان تیمی کوفی مدنی.

ِعْجلـی ]تاریـخ الّثقـات: ص471[ او را ثقـه و صالـح شـمرده و ابن ِحّبـان ]الّثقـات: 592/7[ بـه 

نقـل از الخالصـه تألیـف خزرجـی )ص363 ]149/3[( سـال وفاتـش را 145 دانسـته اسـت.

طریـق منتهـی بـه وی، در یادکـرد از عمویـش، یزیـد بـن حّیـان کـه از تابعیـن بـود، گذشـت. 

سند وی، سند مسِلم )الّصحیح ]25/5[( است که راویانش ثقه هستند.

11. حافظ عبدالملک بن ابی سلیمان َعْرَزمی کوفی )د. 145(�

احمد بن حنبل ]العلل و معرفة الّرجال: 410/1[ و َنسـائی، وی را ثقه شـمرده اند. ذهبی )تذکرة 

الحّفاظ: 139/1 ]155/1[( او را از حافظان دقیق و استوار شمرده است.

حدیـث وی بـا طریـق صحیـح و راویانـی کـه همـه ثقـه هسـتند، در صفحـات 29 و 36 

بـا لفـظ زاذان از وی خواهـد آمـد. َرْحَبـه،  گذشـت. حدیـث گواه خواهـی روز 

12. عوف بن ابی جمیلۀ َعْبدی َهَجری بصری )د. 146(�

َنسائی و گروهی، وی را ثقه شمرده اند. خزرجی )الخالصه: ص253 ]308/2[(؛ و ابن َحَجر )تقریب 

الّتهذیب: ص199 ]89/2[( او را یاد کرده اند. به صفحۀ 30 بنگرید. راویان سندش ثقه هستند�
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13. ُعَبیداهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خّساب ِعدوی ُعَمری مدنی.

او یکــی از فقیهــان هفتگانــه اســت. ابن َمعیــن ]معرفــة الّرجــال: 105/1[ و َنســائی و ابوُزْرعــه 

و ابوحاِتــم ]الجــرح و الّتعدیــل: 326/5[ وی را ثقــه شــمرده اند. در 147 _ تاریــخ دیگــر نیــز ذکــر شــده 

است _ درگذشت. ابن َحَجر )تهذیب الّتهذیب: 40/8 ]35/7[( شرح حال وی را آورده است.

حافظ عاصمی )زین الفتی( ]حدیث غدیر را[ با طریق خویش از وی، روایت کرده است.

14. ُنَعیم بن حکیم مدائنی )د. 148(�

الّثقات:  ]تاریخ  ِعْجلی  و  ابن َمعین  و  کرده اند  روایت  وی  از  َقّطان،  حافظ  و  ابوَعوانه  حافظ 

ص451[ وی را ثقه شمرده اند. خطیب بغدادی )تاریخ بغداد: 302/13( شرح حال وی را آورده است.

طریق منتهی به وی، با طریق صحیح و  راویانی که همه ثقه هستند، در صفحۀ 54 گذشت.

15. طلحة بن یحیی بن طلحة بن ُعَبیداهلل تیمی کوفی )د. 148(�

شــمرده اند  ثقــه  را  وی   ]158/3 ]الّتاریــخ:  ابن َمعیــن  و  ص237[  الّثقــات:  ]تاریــخ   ِعْجلــی 

و ابوُزْرعه و َنسائی، او را صالح خوانده اند.

خزرجـی )الخالصـه: ص153 ]13/2[(؛ و ابن َحَجـر )تهذیـب الّتهذیـب ]25/5[( شـرح حـال وی 

را آورده انـد.

حدیث وی در صفحۀ 46 گذشت.

16. ابومحّمد کثیر بن زید اسلمی )درگذشته پس از 150؛ مشلور به ابن ماَقَبه(.1

ابوُزْرعـه گویـد: »وی بسـی راسـتگو اسـت، گرچـه در پذیـرش روایـات اهـل تسـامح اسـت.« 

خزرجـی )الخالصـه: ص283 ]362/2[( شـرح حـال وی را آورده اسـت.

حدیث وی در صفحۀ 55 با طریقی که دیگر راویانش ثقه هستند، گذشت.

1. از راویـان حدیث هـای کتاب هـای ابـوداوود و ِترِمـذی و ابن ماجـه اسـت کـه ِمـّزی )تهذیـب الکمـال: 113/24( شـرح حالش 
را آورده اسـت. در نسـخۀ تهذیب الّتهذیب )413/8( ابن صافّنه یاد شـده که اشـتباه اسـت. ابن ِحّبان )الّثقات: 354/7( 

او را ثقه شـمرده اسـت.)ط.(

75/1
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ف کتاب الّسیره؛ د. 152/151(�
ّ
17. حافظ محّمد بن اسحاق مدنی )مؤل

بزرگان، او را ثقه، پیشوا، دانشمند، حافظ، و دقیق و استوار خوانده اند.1

ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 155/1 ]172/1[(؛ و خزرجـی )الخالصـه: ص279 ]379/2[( شـرح حـال 

کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 110/3 ]119/3[( حدیث غدیر را از طریق وی  وی را آورده انـد. حا

آورده اسـت، چنـان کـه در صفحـۀ 20 و جز آن2 گذشـت.

ْزدی بصری )د. 154/153(�
َ
18. حافظ َمْعَمر بن راشد؛ ابوعروۀ ا

ِعْجلــی ]تاریــخ الّثقــات: ص435[ و َنســائی و َســْمعانی، وی را ثقــه شــمرده اند. ذهبــی )تذکــرة 

الحّفــاظ: 171/1 ]190/1[( از او یــاد کــرده و وی را پیشــوای دانشــور حّجــت ]در دانــش حدیــث[ 

خوانــده اســت.

حدیث وی در صفحۀ 19 با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، گذشت.

19. حافظ ِمْسَعر بن کدام بن َظلیر ِهاللی ُرواسی کوفی )د. 155/153(�

َقّطان گوید: »همانند وی را ندیده ام. از دقیق ترین مردم بود.« ُشعبه گوید: »او را مصحف 

می خواندند، زیرا سخنش بسیار استوار بود.«

احمـد و ابوُزْرعـه و ِعْجلـی ]تاریـخ الّثقـات: ص426[ وی را ثقـه شـمرده اند. بـه تذکـرة الحّفـاظ 

ذهبـی )169/1 ]188/1[( و الخالصـه تألیـف خزرجـی )ص320 ]22/3[( بنگریـد.

از وی، حدیث گواه خواهی با لفظ َعمیرۀ َهْمدانی خواهد آمد.

بان عَدنی )د. 154(�
َ
20. ابوعیسی حکم بن ا

ِعْجلـی ]تاریـخ الّثقـات: ص126[ گویـد: »ثقـه و پایبنـد بـه سـّنت و رویگـردان از بدعـت بـود. 

می گفـت.«  ذکـر  را  خـدای  و  می ایسـتاد  دریـا  در  زانـو  تـا  می گرفتنـد،  آرام  چشـم ها  کـه  آن گاه 

خزرجـی )الخالصـه: ص75 ]242/1[( بدیـن سـان شـرح حـال وی را آورده اسـت. حدیـث وی در 

صفحـۀ 20 گذشـت.

کـم از وی تنهـا با یک واسـطه نقل حدیث نموده و چه بسـا  1. بـه نظـر می رسـد کـه وی صاحـب الّسـیره نیسـت؛ چـرا کـه حا
کـه وی حافظ ابن ُخَزیمه باشـد.)ط.(

د: ص236�
ّ
2. بنگرید به: همین مجل

)172(

)173(
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21. عبداهلل بن َشْوذب بلخی )سکنا گزیده در بصره؛ د. 157(�

در بــاب روزۀ غدیــر، شــرح حــال وی خواهــد آمــد. نیــز ســخن ابن ولیــد در بــارۀ او درج 

خواهــد شــد: »هــرگاه بــه او می نگریســتم، فرشــتگان را بــه یــاد مــی آوردم.«

حدیث روزۀ غدیر را با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، روایت کرده است.

22. حافظ ُشعبة بن َحّجاج؛ ابوِبسسام واسسی )سکنا گزیده در بصره؛ د. 160(�

از ابن َمعیـن ]معرفـة الّرجـال: 114/1[ نقـل شـده که وی راهبر پرهیزگاران بوده اسـت. َحَکم، او 

را پیشـوای پیشـوایان؛ و ثوری، وی را فرمانروای مؤمنان در دانش حدیث خوانده اند.

ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 174/1 ]193/1[(؛ و خزرجـی )الخالصـه: ص140 ]449/1[( شـرح حـال 

وی را آورده انـد.

در صفحـۀ 30 حدیـث وی بـا طریـق صحیـح و راویانـی کـه همـه ثقـه هسـتند، گذشـت. 

نیـز از او در صفحـات 32 و 35 و 39 و 48 یـاد شـد. از وی حدیـث گواه خواهـی بـا لفـظ زیـد بـن 

ُیثیـع خواهـد آمد.

23. حافظ ابوالعالء کامل بن عالء تمیمی کوفی )درگذشتۀ حدود 160(�

ابن َمعیـن ]الّتاریـخ: 273/3[ وی را ثقـه شـمرده اسـت و ابن َعـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجال: 

کـی نیسـت؛ چنـان کـه در الخالصـه تألیـف  83/6[ و َنسـائی، برآننـد کـه از پذیـرش حدیـث او با

کم )المسـتدرک علی الّصحیحین ]613/3[( حدیث وی  خزرجی )ص272 ]361/2[( آمده اسـت. حا

را صحیـح شـمرده اسـت.

در صفحات 32 حدیث وی با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، گذشت.

24. حافظ سفیان بن سعید ثوری؛ ابوعبداهلل کوفی )ز. 77؛ د. 161 در بصره(.

خطیـب بغـدادی )تاریـخ بغـداد: 152/9( گویـد: »او از پیشـوایان مسـلمانان و نشـانه ای بـارز از 

نشـانه های دیـن بـود کـه همـگان پیشـوایی اش را پذیرفتـه بودنـد، بـه گونـه ای کـه با آن اسـتواری 

و حفـظ و نگاهداشـِت حدیـث و شـناخت و پارسـایی و پرهیـزگاری، دیگـر نیـازی نیسـت تـا بـه 

اوصـاف نیـک وی تصریح گـردد.«

)174(
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نیـــز خطیـــب بغـــدادی )تاریـــخ بغـــداد: 377/7( از ابوالفتـــح محّمـــد بـــن حســـین عّطـــار 

ل _ در اصفهـــان _ از حافـــظ ابوبکـــر 
َ

)ُقِطیـــط( از محّمـــد بـــن احمـــد بـــن عبدالّرحمـــان ُمعـــّد

ــر تمیمـــی ِجعابـــی، از حســـن بـــن علـــی بـــن ســـهل عاقولـــی، از حمـــدان بـــن  ــد بـــن عمـ محّمـ

مختـــار، از حفـــص بـــن ُعَبیـــداهّلل1 بـــن عمـــر، از ســـفیان ثـــوری، از علـــی بـــن زیـــد، از انـــس آورده 

اســـت: »از رســـول خدا؟ص؟ شـــنیدم: ›هـــر کـــه مـــن بـــر وی والیـــت دارم، علـــی نیـــز مـــوالی او 

ـــاری کنـــد؛ و دشـــمن  ـــاری کـــن هـــر کـــه او را دوســـت بـــدارد و ی ـــدار و ی ـــا! دوســـت ب اســـت. بارخدای

بدار هر که را با او دشمنی ورزد.‹«

25. حافظ اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاق َسبیعی؛ ابویوسف کوفی )د. 162(�

الحّفـاظ: 193/1  )تذکـرة  ذهبـی  شـمرده اند.  ثقـه  را  وی  او،  جـز  و  ]الّتاریـخ: 65/4[  ابن َمعیـن 

]214/1[( او را بسیار ستوده است.

 حدیــث وی در صفحــۀ 40 گذشــت و نیــز در حدیــث گواه خواهــی، بــا طریــق صحیــح 

و راویانی که همه ثقه هستند، خواهد آمد.

26. جعفر بن زیاد کوفی؛ احمر )د. 167/165(�

ابوداوود، او را ثقه و شیعه؛ و ابوُزْرعه، وی را بسیار راستگو خوانده اند. َنسائی بر آن است 

کی نیست؛ چنان که در الخالصه تألیف خزرجی )ص53 ]167/1[(  که از پذیرش حدیث وی با

آمده است.

از وی، حدیـث گواه خواهـی روز َرْحَبـه بـا لفـظ عبدالّرحمـان، بـا طریـق صحیـح و راویانـی 

کـه همـه ثقـه هسـتند، خواهـد آمد.

روۀ کوفی )درگذشتۀ میانۀ سدۀ دوم(.
َ
27. مسلم بن سالم َنْلدی؛ ابوف

ابن َمعیـن، وی را ثقـه شـمرده اسـت. ابوحاِتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 185/8[ گویـد: »حدیث او 

کی نیسـت.« درسـت اسـت و از پذیرش آن با

ِمی است.
َ
که وی، ابوعمرو حفص بن عبداهّلل ُسل 1. به قرینۀ حمدان و ثوری، می توان دریافت 

77/1
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 از وی، از عبدالّرحمـان بـن ابی لیلـی، حدیـث گواه خواهـی روز َرْحَبـه، بـا طریـق صحیـح

 و راویانی که همه ثقه هستند، خواهد آمد.

28. حافظ قیس بن ربیع؛ ابومحّمد اسدی کوفی )د. 165(�

َعّفـان، وی را ثقـه شـمرده اسـت. یعقـوب بـن َشـیبه گویـد: »او نـزد همـۀ هم مذهبان ما بسـیار 

راسـتگو شـمرده می شـود و نوشـته اش درست است؛ گرچه نیروی حفظش چندان قوی نیست.«

ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 205/1 ]226/1[(؛ و خزرجـی )الخالصـه: ص270 ]356/2[( شـرح حـال 

وی را آورده انـد.

گذشـت. نیـز از او حدیـث نـزول آیـۀ إکمـال دیـن در شـأن  حدیـث وی در صفحـۀ 43 

علی؟ع؟ در روز غدیر، خواهد آمد.

َمۀ بصری )د. 167(�
َ
َمه؛ ابوَسل

َ
29. حافظ َحّماد بن َسل

ابن َمعیـن ]معرفـة الّرجـال: 94/1[ وی را ثقـه شـمرده اسـت. ابن َمْعَمـر گویـد: »او را از ابـدال 

)مـردان برگزیـدۀ خداونـد( می شـمردند.« َقّطـان گویـد: »هـرگاه دیـدی کسـی َحّمـاد را نکوهـش 

می کنـد، در مسـلمانی اش تردیـد کـن.« ُوَهیـب گفتـه اسـت: »َحّمـاد، سـرور و داناتریـن مـا بـود.« 

 ذهبـی گویـد: »در دانـش زبـان عربـی، سـرآمد؛ فقیـه؛ زبـان آور و شیواسـخن؛ و پایبنـد بـه سـّنت

 و رویگردان از بدعت بود.«

ذهبی )تذکرة الحّفاظ: 182/1 ]202/1[(؛ و خزرجی )الخالصه: ص78 ]252/1[( شـرح حال وی 

را آورده اند.

بـه صفحـۀ 18 بنگریـد. حدیثـی کـه از طریـق وی بـه َبـراء منتهـی می شـود، صحیح اسـت 

و راویانـش ثقـه هسـتند. نیـز حدیـث تهنیـت بـا طریـق صحیـح و راویانـی کـه همـه ثقه هسـتند، 

از وی خواهـد آمـد.

ِلْیَعه؛ ابوعبدالّرحمان مصری )د. 174(�
َ
30. حافظ عبداهلل بن ل

ذهبـــی )تذکـــرة الحّفـــاظ: 215/1 ]237/1[( شـــرح حـــال وی را آورده و گفتـــه اســـت: »او پیشـــوای 
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78/1



153 طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر )به ترتیب زمان وفات( 

ــل  ــد بـــن حنبـ ــود. احمـ ــار بـ ــناس آن دیـ ــور و حدیث شـ ــر و دانشـ ــرزمین مصـ ــزرگ؛ و قاضـــی سـ بـ

بـــودن و نگاهـــداری حدیـــث و اســـتواری، هماننـــد  گویـــد: ›در مصـــر، کســـی در ُپرحدیـــث 

ِهْیَعـــه نیســـت.‹ نیـــز احمـــد بـــن صالـــح گویـــد: ›نوشـــتۀ وی درســـت و خـــودش بســـیار 
َ
ابن ل

جویای دانش بود.‹«

 بـــه صفحـــۀ 22 بنگریـــد. طریـــق وی بـــه جابـــر انصـــاری، صحیـــح اســـت و راویانـــش

 ثقه هستند.

31. حافظ ابوَعوانه وّضاح بن عبداهلل یشکری واسسی بّزاز )د. 176/175(�

وی بسـیار  راسـتگو و ثقـه بـود و همـگان بـر حّجـت بـودن حدیثـش اّتفـاق داشـتند؛ چنـان 

کـه در تهذیـب الّتهذیـب ]103/11[ و تذکـرة الحّفـاظ ذهبـی )241/1 ]236/1[( آمـده اسـت.

طریق هـای منتهـی بـه وی، بـا سـندهای صحیـح، در صفحـۀ 30 گذشـت. همچنیـن در 

صفحات 31 و 50 و 51 با طریق هایی که بسیاری از آن ها صحیح هستند، ذکر شد.

32. قاضی شریک بن عبداهلل؛ ابوعبداهلل نخعی کوفی )د. 177(�

ـــد: »وی از پیشـــوایان برجســـته و حدیثـــش نیکـــو  ـــاظ: 210/1 ]232/1[( گوی ذهبـــی )تذکـــرة الحّف

ــد  ــن زیـ ــاد بـ ــه َحّمـ ــتواری بـ ــد در اسـ ــود؛ هرچنـ ــث بـ ــّدث، و ُپرحدیـ ــه، محـ ــر، فقیـ اســـت. راهبـ

ـــش  ـــروی از او، حدیث ـــه پی ـــز ب ـــِلم نی ـــوده و مس ـــر نم ـــاهد ذک ـــث وی ش ـــاری از حدی ـــید. بخ نمی رس

را آورده اســـت.«

یحیـی بـن َمعیـن ]الّتاریـخ: 369/3[ وی را ثقـه شـمرده اسـت. محیی الّدیـن بـن ابی الوفـاء 

)الجواهـر المضّیـه: 256/1 ]248/2[( او را از حنفی هـا قلمـداد کـرده اسـت.

ثقـه هسـتند، در صفحـات 31 و 48  کـه همـه  راویانـی  و  بـا طریـق صحیـح  او  حدیـث 

گذشـت. حدیـث گواه خواهـی روز َرْحَبـه و حدیـث گواه خواهـی جوانـی از ابوهریـره بـه حدیـث 

غدیـر، نیـز بـا طریـق صحیـح، از وی خواهـد آمـد.

)177(

 از وی، از عبدالّرحمـان بـن ابی لیلـی، حدیـث گواه خواهـی روز َرْحَبـه، بـا طریـق صحیـح

 و راویانی که همه ثقه هستند، خواهد آمد.

28. حافظ قیس بن ربیع؛ ابومحّمد اسدی کوفی )د. 165(�

َعّفـان، وی را ثقـه شـمرده اسـت. یعقـوب بـن َشـیبه گویـد: »او نـزد همـۀ هم مذهبان ما بسـیار 

راسـتگو شـمرده می شـود و نوشـته اش درست است؛ گرچه نیروی حفظش چندان قوی نیست.«

ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 205/1 ]226/1[(؛ و خزرجـی )الخالصـه: ص270 ]356/2[( شـرح حـال 

وی را آورده انـد.

گذشـت. نیـز از او حدیـث نـزول آیـۀ إکمـال دیـن در شـأن  حدیـث وی در صفحـۀ 43 

علی؟ع؟ در روز غدیر، خواهد آمد.

َمۀ بصری )د. 167(�
َ
َمه؛ ابوَسل

َ
29. حافظ َحّماد بن َسل

ابن َمعیـن ]معرفـة الّرجـال: 94/1[ وی را ثقـه شـمرده اسـت. ابن َمْعَمـر گویـد: »او را از ابـدال 

)مـردان برگزیـدۀ خداونـد( می شـمردند.« َقّطـان گویـد: »هـرگاه دیـدی کسـی َحّمـاد را نکوهـش 

می کنـد، در مسـلمانی اش تردیـد کـن.« ُوَهیـب گفتـه اسـت: »َحّمـاد، سـرور و داناتریـن مـا بـود.« 

 ذهبـی گویـد: »در دانـش زبـان عربـی، سـرآمد؛ فقیـه؛ زبـان آور و شیواسـخن؛ و پایبنـد بـه سـّنت

 و رویگردان از بدعت بود.«

ذهبی )تذکرة الحّفاظ: 182/1 ]202/1[(؛ و خزرجی )الخالصه: ص78 ]252/1[( شـرح حال وی 

را آورده اند.

بـه صفحـۀ 18 بنگریـد. حدیثـی کـه از طریـق وی بـه َبـراء منتهـی می شـود، صحیح اسـت 

و راویانـش ثقـه هسـتند. نیـز حدیـث تهنیـت بـا طریـق صحیـح و راویانـی کـه همـه ثقه هسـتند، 

از وی خواهـد آمـد.

ِلْیَعه؛ ابوعبدالّرحمان مصری )د. 174(�
َ
30. حافظ عبداهلل بن ل

ذهبـــی )تذکـــرة الحّفـــاظ: 215/1 ]237/1[( شـــرح حـــال وی را آورده و گفتـــه اســـت: »او پیشـــوای 

)176(
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33. حافلللظ عبداهلل/ُعَبیلللداهلل1 بلللن ُعَبیدالّرحمان/عبدالّرحملللان کوفلللی؛ ابوعبدالّرحملللان 

اشلللجعی )د. 182(�

ابن َمعیـــن ]معرفـــة الّرجـــال: 115/1[ و ذهبـــی و ابن َحَجـــر، وی را ثقـــه شـــمرده اند. بـــه تذکـــرة 

الحّفـــاظ )284/1 ]311/1[( و تقریـــب الّتهذیـــب )ص170 ]536/1[( بنگریـــد.

حدیث وی، با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، در صفحۀ 28 گذشت.

34. نوح بن قیس؛ ابوروح ُحّدانی بصری )د. 183(�

ُمـّره و ابن َمعیـن ]الّتاریـخ: 123/4[ وی را ثقـه شـمرده اند؛ چنـان کـه در الخالصـه تألیف خزرجی 

)ص347 ]102/3[( و حاشـیۀ آن، آمده اسـت. حدیث غدیر از وی در صفحۀ 37 ذکر شـد.

لب بن زیاد بن ابی ُزهیر کوفی؛ ابوطالب )د. 185(� 35. ُمّسَ

بسـیاری از حافظـان و پیشـوایان حدیـث، بـه روایـت از وی اعتمـاد کرده انـد. ابن َمعیـن 

 ]الّتاریـخ: 272/3[ وی را ثقـه شـمرده اسـت. ابـوداوود و ابن َحَجـر، او را بسـیار راسـتگو خوانده انـد 

و دیگران وی را حدیث شناسی بزرگوار شمرده اند.

در تقریب الّتهذیب )ص247 ]254/2[( و الخالصه تألیف خزرجی )ص324 ]34/3[( شرح حال 

وی آمده اسـت.

از وی، حدیـث گواه خواهـی مـردی عراقـی از جابـر انصـاری بـه حدیـث غدیـر، بـا طریـق 

صحیـح و راویانـی کـه همـه ثقـه هسـتند، خواهـد آمـد.

36. قاضی َحّسان بن ابراهیم َعَنزی؛ ابوهاشم )د. 186(�

ثقـه  را  الّرجـال: 375/2[ وی  فـی ضعفـاء  ]الکامـل  ابن َعـدّی  و  ابن َمعیـن  و  ابوُزْرعـه  و  احمـد 

شـمرده اند؛ چنـان کـه در الخالصـه تألیـف خزرجـی )ص64 ]205/1[( و حاشـیۀ آن، آمـده اسـت.

حدیث او در صفحۀ 31 با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، گذشت.

ف و جز آن ها، نخست ُعَبیداهّلل آمده است.)غ.(
ّ
1. در مأخذهای مؤل

)178(
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37. حافظ َجریر بن عبدالُحَمید؛ ابوعبداهلل َضّبی کوفی رازی )د. 188 در 78 سالگی(.

ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 247/1 ]271/1[( از او یـاد کـرده و گفته اسـت: »محّدثان، به دلیل ثقه 

بـودن و حافظـه و دانش بسـیارش، به محضـر او روی می نهادند.«

در صفحـۀ 71 حدیـث غدیـر بـه طریق حافظ عاصمی، با طریق صحیـح و  راویانی که همه 

ثقه هسـتند، گذشـت. سند مسـِلم )الّصحیح ]26/5[( برای روایت خطبۀ غدیر، همین است.

ضل بن موسی؛ ابوعبداهلل َمْرَوزی سینانی )د. 192(�
َ
38. ف

چنـان کـه در الخالصـه تألیف خزرجـی )ص263 ]337/2[( آمده، ابن َمعین ]الّتاریخ: 354/4[ و 

ابوحاِتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 68/7[ وی را ثقـه شـمرده اند. در تقریب الّتهذیـب )ص205 ]111/2[( ثقه و 

دقیق و اسـتوار خوانده شـده است.

حدیـث گواه خواهـی روز َرْحَبـه، بـا لفـظ سـعید و زیـد، به طریـق صحیـح و راویانی که همه 

ثقـه هسـتند، از وی خواهد آمد.

39. حافظ محّمد بن جعفر مدنی بصری؛ ابوعبداهلل ُغْنَدر1 )د. 193(�

همـگان  از  »نوشـته اش  گویـد:  ابن َمعیـن  اسـت.  بـوده  اسـتوار  و  دقیـق  حافظـاِن  از  وی 

درسـت تر بود و کسـی خواسـت آن را مخدوش جلوه دهد، اّما نتوانسـت.« ذهبی )تذکرة الحّفاظ 

274/1 ]300/1[( شـرح حـال وی را آورده اسـت.

حدیـث غدیـر از طریـق وی بـا سـند صحیـح و راویانـی کـه همه ثقه هسـتند، در صفحات 

30 و 32 و 35 و 48 گذشـت. حدیـث گواه خواهـی روز َرْحَبـه، بـا لفـظ سـعید، بـا سـند صحیح 

و راویانی که همه ثقه هستند، خواهد آمد.

ه؛ ابوِبشر بن ابراهیم اسدی )د. 193(� ّیَ
َ
40. حافظ اسماعیل بن ُعل

ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 295/1 ]322/1[( از ابـوداوود نقـل کـرده اسـت: »هیـچ کس نیسـت که 

کتاب هـای »صحیـح« ششـگانه و نیـز از اسـتاداِن حدیـِث احمـد بـوده اسـت. و اّمـا  یـان  1. وی از حافظـان مشـهور و از راو
کـم گذشـت، در مسـتدرک احمـد بـن جعفـر بـّزار اسـت کـه از  آن چـه در صفحـۀ 80 از المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا

کـم بوده اسـت.)ط.( اسـتاداِن حا

)179(
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ـه و بشـر.« ابن َمعین ]معرفة الّرجـال: 104/1[ گوید: »ثقه و پارسـا و پرهیزگار  ّیَ
َ
خطـا نکنـد، مگـر ابن ُعل

بود.« ُشـعبه، او را سـرور محّدثان خوانده اسـت.

حدیث وی، در باب حدیث تهنیت، با عنوان خواهرزادۀ ُحَمید طویل، خواهد آمد.

َمی بصری )د. 194 در بصره(.
َ
41. حافظ محّمد بن ابراهیم؛ ابوعمرو بن ابی َعدّی َسل

َنسـائی و ابوحاِتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 186/7[ و ذهبـی، وی را ثقـه شـمرده اند؛ چنـان کـه در 

تذکـرة الحّفـاظ )296/1 ]324/1[( و الخالصـه تألیـف خزرجـی )ص276 ]374/2[( آمـده اسـت.

حدیـث غدیـر از طریـق او بـا سـند صحیـح و راویانـی کـه همـه ثقـه هسـتند، در صفحـات 

30 و 31 گذشـت.

42. حافظ محّمد بن خاِزم؛ ابومعاویۀ تمیمی )نابینا؛ د. 195(�

ـــه  ـــان ک ـــمرده اند؛ چن ـــه ش ـــراش، وی را ثق ـــائی و ابن ِخ ـــات: ص403[ و َنس ـــخ الّثق ـــی ]تاری ِعْجل

در الخالصـــه تألیـــف خزرجـــی )ص285 ]397/2[( و حاشـــیۀ آن، آمـــده اســـت. خطیـــب بغـــدادی 

)تاریخ بغداد: 242/5-249( شرح حال وی را آورده است.

حدیث وی با سند صحیح، در صفحۀ 41 گذشت.

َضیل؛ ابوعبدالّرحمان کوفی )د. 195(�
ُ
43. حافظ محّمد بن ف

ـــه  ـــت ک ـــر آن اس ـــائی ب ـــمرده اند. َنس ـــتگویش ش ـــیار راس ـــه، بس ـــه؛ و ابوُزْرع ـــن، او را ثق ابن َمعی

ـــب الّتهذیـــب ]200/2[( او را بســـیار راســـتگو  ـــر )تقری کـــی نیســـت. ابن َحَج  از پذیـــرش حدیـــث وی با

و حدیث شـــناس شـــمرده و ذهبـــی )تذکـــرة الحّفـــاظ: 288/1 ]315/1[( از او یـــاد نمـــوده و ثقـــه بودنـــش 

را نقـــل کـــرده اســـت.

حدیث سوارگان با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، از وی خواهد آمد.

44. حافظ وکیع بن جّراح ُرواسی؛ ابوسفیان کوفی )د. 197/196(�

ابن َمعیـن ]الّتاریـخ: 45/4[ و ِعْجلـی ]تاریـخ الّثقـات: ص464[ و ابن سـعد ]الّطبقـات الکبـری: 
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394/6[ وی را ثقـه شـمرده اند. احمـد گویـد: »هماننـد او در دانـش و حافظـه و اسـتواری، همـراه 

فروتنـی و پارسـایی، ندیـده ام.«

]306/1[(؛   280/1 الحّفـــاظ:  )تذکـــرة  ذهبـــی  496/13(؛  بغـــداد:  )تاریـــخ  بغـــدادی   خطیـــب 

و خزرجی )الخالصه: ص356 ]128/3[( شرح حال وی را آورده اند.

امـام احمـد بـن حنبـل )مناقـب علـی؟ع؟ ]ص54[( _ بنـا به نقل _ از حافـظ وکیع، از اعمش، 

از سـعد بـن ُعَبیـده، از ابن ُبَرْیـده، از پـدرش، از رسـول خدا؟ص؟ روایـت کـرده اسـت: »هـر کـه من بر 

وی والیـت دارم، علـی نیز موالی او اسـت.«

 از الجامـــع الّصغیـــر در صفحـــۀ 19 بـــه ایـــن حدیـــث اشـــاره شـــد کـــه ســـندش صحیـــح اســـت 

و راویانش همه ثقه هستند.

45. حافظ سفیان بن ُعَیْینه؛ ابومحّمد ِهاللی کوفی )ز. 107؛ د. 198 در مکه(.

ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 239/1 ]262/1[( او را پیشـوا، دانشـور حّجـت ]در دانـش حدیـث[، 

ـکان )وفیـات األعیـان: 226/1 ]391/2[( گویـد: 
ّ
حافـظ، ُپردانـش، و بزرگـوار شـمرده اسـت. ابن َخِل

»پیشـوایی دانشـور و دقیق و اسـتوار و پارسـا و پرهیزگار بود. همگان بر درسـتی حدیث و روایتش 

اّتفـاق دارنـد.« بسـیاری از تذکره نـگاران شـرح حـال وی را آورده و  او  را سـتوده اند.

از وی، حدیث نزول آیۀ »سأل سائل« در باب رویداد غدیر، خواهد آمد. نیز از او، حدیثی 

با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، در صفحۀ 66 گذشت.

46. حافظ عبداهلل بن ُنَمْیر؛ ابوهشام َهْمدانی خاِرفی.

ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 299/1 ]327/1[( شـرح حـال وی را آورده و گفتـه اسـت: »یحیـی بـن 

َمعین ]معرفة الّرجال: 79/1[ و جز او1، وی را ثقه شـمرده اند. او از بزرگاِن محّدثان بوده اسـت.« در 

199 در 84 سـالگی درگذشـت. بـه صفحـات 29 و 36 بنگریـد.

ایـن طریـق ]یـاد شـده در صفحـات 29 و 36[ صحیـح اسـت و راویانـش ثقـه هسـتند؛ بـر 

1. بنگرید به: الّثقات: 60/7؛ الجرح و الّتعدیل: 186/5؛ تهذیب الّتهذیب: 52/6�
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مبنـای ابن سـعد ]الّطبقـات الکبـری: 304/6[ و ابن َمعیـن و َهیَثمـی ]مجمـع الّزوائـد: 109/9[ که عطّیۀ 

َعوفـی را ثقـه دانسـته اند. از وی، حدیـث گواه خواهـی روز َرْحَبـه بـا لفـظ زاذان خواهـد آمـد.

قیط نخعی کوفی.
َ
47. حافظ َحَنش بن حارث بن ل

ابوُنَعیم و َهیَثمی، وی را ثقه شـمرده اند. ابوحاِتم ]الجرح و الّتعدیل: 291/3[ بر آن اسـت که 

کی نیسـت. از پذیرش حدیث وی با

از وی، حدیث سوارگان با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، خواهد آمد.

48. ابومحّمد موسی بن یعقوب َزْمعی مدنی.

ابن َمعیـن ]الّتاریـخ: 158/3[ وی را ثقـه شـمرده اسـت. ابـوداوود گویـد: »فـردی صالـح بـود 

و در اواخر دوران خالفت منصور درگذشت.«

حدیث وی در صفحۀ 41 با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، گذشت.

49. عالء بن سالم عّسار کوفی.

او اســتاِد ابوســعید اشــّج بــوده کــه خــود، پیشــوایی ثقــه بــه شــمار می رفتــه اســت. خطیــب 

بــه طریــق وی، حدیــث گواه خواهــی را روایــت کرده انــد کــه  ]تاریــخ بغــداد: 236/14[ و جــز او، 

خواهــد آمــد.

50. ازرق بن علی بن مسلم حنفی؛ ابوَجْلم کوفی.

چنـان کـه در الخالصـه تألیـف خزرجـی )ص21 ]64/1[( آمـده، ابن ِحّبـان ]الّثقـات: 136/8[ وی 

را ثقـه شـمرده اسـت.

حدیث او با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، در صفحۀ 31 گذشت.

51. هانی بن اّیوب حنفی کوفی.

هایه: 211/5 ]230/5[( وی را ثقه شمرده است. ابن َکثیر )البدایة و الّنِ

ــائی ]خصائـــص امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ : ص100؛ الّســـنن الکبـــری: 131/5[ حدیـــث گواه خواهـــی  َنسـ
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بـــا طریـــق صحیـــح و راویانـــی کـــه همـــه ثقـــه هســـتند، از وی روایـــت بـــا لفـــظ َعمیـــره،   را 

 کرده است.

َغّر َرقاشی ُرواسی کوفی؛ ابوعبدالّرحمان )درگذشتۀ حدود 160(�
َ
َضیل بن مرزوق أ

ُ
52. ف

ثـوری و ابن ُعَیْینـه و ابن َمعیـن ]الّتاریـخ: 273/3[ وی را ثقـه شـمرده اند. َهیَثـم بـن َجمیـل 

گوید: »وی از پیشـوایاِن هدایت در پارسـایی و فضیلت بود.« مسـِلم )الّصحیح( حدیث وی را با 

ذکـر سـند روایـت کـرده اسـت. ابن َحَجـر )تهذیـب الّتهذیـب: 299/2 ]268/8[( شـرح حـال وی را 

آورده است.

از وی، حدیـث گواه خواهـی بـا طریـق صحیـح و راویانـی کـه همـه ثقـه هسـتند، بـه لفـظ 

سـعید و عمـرو خواهـد آمـد.

َمی کوفی )درگذشته به دوران والیت عمرو بن ُهَبیره(.
َ
53. ابوحمزه سعد بن ُعبیدۀ َسل

چنـان کـه در الخالصـه تألیـف خزرجـی )ص115 ]370/1[( و تقریـب الّتهذیـب )ص89 ]288/1[( 

آمـده، َنسـائی و ابن َحَجـر وی را ثقـه شـمرده اند.

حدیـث وی بـا طریـق صحیـح و راویانـی کـه همه ثقه هسـتند، در صفحۀ 80 گذشـت. آن 

روایـت را او از عبـداهّلل بـن ُبَرْیـده _ وی ثقـه اسـت _ از پـدرش نقل کرده اسـت.

54. موسی بن مسلم ِحزامی َشیبانی؛ ابوعیسی کوفی َطّحان؛ مشلور به موسی صغیر.

ابن َمعیـن ]الّتاریـخ: 335/3[ وی را ثقـه شـمرده اسـت. ابن ِحّبان )الّثقـات ]455/7[( از او یاد 

کرده اسـت. ابن َحَجر )تهذیب الّتهذیب: 372/10 ]331/10[( شـرح حال وی را آورده اسـت.

حدیث وی با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، در صفحۀ 41 گذشت.

55. یعقوب بن جعفر بن ابی کثیر انصاری مدنی.

وی از موسـی بـن یعقـوب َزْمعـی _ ثقـه ای کـه پیش تـر ذکرش رفـت _ روایت می کنـد؛ و از او، 

محّمـد بـن یحیـی بـن ابی عمر _ ثقـه؛ د. 243 _ روایـت می نماید.

حدیث او در صفحۀ 41 گذشت و در آینده نیز خواهد آمد.
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ۀ ُقَرشی؛ ابوعبداهلل/ابوعلی کوفی نابینا. 56. عثمان بن سعید بن ُمّرَ

ابوُکَریـب  کـرده اسـت. پیشـوایان حدیـث، حافـظ  یـاد  او  از  )الّثقـات ]450/8[(   ابن ِحّبـان 

و همانندانش، از او روایت می کنند.

حدیث گواه خواهی، از وی، از شریک خواهد آمد.

  ]سدۀ سوم[

57. حافظ َضْمرة بن ربیعۀ ُقَرشی مدنی )د. 202(�

شـرح حـال و حدیـث او بـا طریق هـای فراوان، در باب روزۀ غدیـر خواهد آمد. در آن جای، 

 سـخن احمـد ]العلـل و معرفـة الّرجـال: 366/2[ می آیـد کـه در بـارۀ وی گفتـه اسـت: »او از افـراد ثقـه

 و مورد اعتماد بود که در شام همانندش یافت نمی شد.«

گـر نگوییـم کـه همـه صحیحنـد، بیش ترشـان  طریق هـای منتهـی بـه وی، در حدیثـش، ا

صحیـح هسـتند.

58. حافظ محّمد بن عبداهلل زبیری1؛ ابواحمد کوفی )د. 203(�

ایـن  بـا  بـزرگان،  از  یکـی  ثقـه شـمرده اند.  را  او، وی  و جـز  الّثقـات: ص406[  ]تاریـخ  ِعْجلـی 

سـخن، او را سـتوده اسـت: »او ثقه و حافظ و پارسـا و سـختکوش اسـت.« ذهبی )تذکرة الحّفاظ: 

327/1 ]357/1[( شـرح حـال وی را آورده اسـت.

از وی، حدیـث گواه خواهـی روز َرْحَبـه بـا لفـظ زیـاد، بـا سـندی کـه َهیَثمـی ]مجمـع الّزوائـد: 

107/9[ آن را صحیح شمرده، خواهد آمد. َهیَثمی راویان این حدیث را ثقه شمرده است.

59. ُمْصَعب بن ِمقدام َخْثَعمی؛ ابوعبداهلل کوفی )د. 203(�

ابن َمعیــن و داَرُقْطنــی، وی را ثقــه شــمرده اند. ابــوداوود بــر آن اســت کــه از پذیــرش حدیــث 

ــد: »حدیــث وی درســت اســت.«2  ــم ]الجــرح و الّتعدیــل: 308/8[ گوی کــی نیســت. ابوحاِت وی با

خزرجــی )الخالصــه: ص323 ]32/3[( شــرح حــال وی را آورده اســت. حدیــث گواه خواهــی بــا 

گاه هم ُعَمری خوانده شود، بنا به نسبت به جّدش عمر بن درهم اسدی.  .1
کتاب »صالح«؛ و در مأخذ »صالح الحدیث« آمده است. )غ.( 2. در متن 
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طریــق صحیــح و راویانــی کــه همــه ثقــه هســتند، خواهــد آمــد. پیش تــر هــم حدیــث وی ]در 

صفحــۀ 48[ گذشــت.

60. حافظ یحیی بن آدم بن سلیمان ُقَرشی اموی؛ ابوزکرّیا کوفی )د. 203(�

ابن َمعیــن و َنســائی و یعقــوب بــن َشــیبه، وی را ثقــه شــمرده اند. ذهبــی )تذکــرة الحّفــاظ: 

ــد کــه ســند آن حدیــث  ــه صفحــۀ 28 بنگری 330/1 ]359/1[( شــرح حــال وی را آورده اســت. ب

صحیــح اســت و راویانــش ثقه انــد. حدیــث ســوارگان بــا ســند صحیــح و راویانــی کــه همــه ثقــه 

هســتند، از طریــق وی خواهــد آمــد.

61. حافظ زید بن ُحباب؛ ابوالحسین خراسانی کوفی )د. 203(�

ابن َمدینی و َسْبتی و ابن َمعین و احمد بن صالح و داَرُقْطنی ]ذکر أسماء الّتابعین: 86/2[ و 

کمال: 143/2[ و ابن ابی َشیبه، وی را ثقه شمرده اند. ابن َحَجر )تهذیب الّتهذیب: 404/3  کوال ]اإل ابن ما

گون، حدیث گواه خواهی روز  ]347/3[( شرح حال وی را آورده است. از وی، با طریق های گونا

َرْحَبه خواهد آمد که برخی از آن طریق ها صحیح هستند.

62. پیشوای شافعیان، ابوعبداهلل محّمد بن ادریس شافعی )د. 204(�

هایـه فـی غریـب الحدیث و األثر ابن اثیـر )246/4 ]228/5[( آمده، او حدیث غدیر  چنـان کـه در الّنِ

را روایت کرده اسـت.

زاری مدائنی )د. 206(�
َ
63. حافظ ابوعمرو َشبابة بن َسّوار ف

چنان که در الخالصه تألیف خزرجی )ص142 ]455/1[( آمده، ابن َمعین و جز او، وی را ثقه 

شمرده اند. به صفحۀ 54 بنگرید. بنابراین، حدیث از طریق وی، از امیرالمؤمنین؟ع؟ صحیح 

است و راویانش سراسر ثقه هستند.

64. محّمد بن خالد حنفی بصری.

ابن ِحّبــان )الّثقــات ]55/9[( از او یــاد کــرده اســت. ابوحاِتــم ]الجــرح و الّتعدیــل: 243/7[ گویــد: 
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کــی نیســت. از  »حدیثــش درســت اســت.« ابوُزْرعــه بــر آن اســت کــه از پذیــرش حدیــث وی با

مــادرش، َعْثمــه، روایــت کــرده اســت. حدیــث وی در صفحــۀ 41 گذشــت.

یصللله؛  َمِصّ در  گزیلللده  )سلللکنا  ابوعبدالّرحملللان  کوفلللی؛  تمیلللم  بلللن  لللف 
َ
َخل حافلللظ   .65 

د. 213/206(�

چنـان کـه در تذکـرة الحّفـاظ ذهبـی )347/1 ]379/1[( آمـده، یعقـوب بـن َشـیبه و ابوحاِتـم 

]الجرح و الّتعدیل: 370/3[ و ابن ِحّبان ]الّثقات: 228/8[ وی را ثقه شمرده اند.

َنسائی  است.  شمرده  پارسا  و  راستگو  بسیار  را  او   )]225/1[ الّتهذیب  )تقریب  ابن َحَجر 

]خصائص امیرالمؤمنین؟ع؟ : ص101؛ الّسنن الکبری: 131/5[ به طریق وی، حدیث گواه خواهی روز 

َرْحَبه را با لفظ عمرو ذی ُمّر، با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، روایت کرده است.

66. حافللظ اسللود بللن عامللر؛ ابوعبدالّرحمللان )مشلللور بلله شللاذان شللامی، سللکنا گزیللده در 

بغللداد؛ د. 208(�

ابن َمدینـی وی را ثقـه شـمرده اسـت. ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 338/1 ]369/1[( وی را دقیـق 

و اسـتوار دانسـته اسـت. خطیـب بغـدادی )تاریـخ بغـداد: 34/7( شـرح حـال وی را آورده اسـت.

حدیـث گواه خواهـی بـا لفـظ زیـد بـن ارقـم؛ و حدیـث گواه خواهـی جوانـی از ابوهریـره بـه 

حدیـث غدیـر، بـا سـند صحیـح و راویانـی کـه همـه ثقـه هسـتند، از طریـق وی خواهـد آمـد.

زاری کوفی )د. 208(�
َ
67. ابوعبداهلل حسین بن حسن اشقر ف

ابن ِحّبـان )الّثقـات ]184/8[( از او یـاد کـرده و ذهبـی )تلخیـص المسـتدرک: 130/3( وی را ثقـه 

کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن ]141/3[(  شـمرده و حدیثـش را صحیـح دانسـته؛ چنـان کـه حا

چنین کرده اسـت. او نزد دیگران، بسـیار راسـتگو شـمرده می شـود وسـخن کسـی که روایت او را 

ضعیـف دانسـته، اعتبـاری ندارد.

تبلیـغ در شـأن  آیـۀ  نـزول  بـاب  در  او  نیـز حدیـث  حدیـث وی در صفحـۀ 66 گذشـت. 

آمـد. خواهـد  علـی؟ع؟ 
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َمی )قاضی نیشابور؛ د. 209(�
َ
68. حافظ حفص بن عبداهلل بن راشد؛ ابوعمرو َسل

چنــان کــه در الخالصــه تألیــف خزرجــی )ص74 ]238/1[( و حاشــیۀ آن آمــده، ابن ِحّبــان 

کــی نیســت.  )الّثقــات ]199/8[( از او یــاد کــرده و َنســائی بــر آن اســت کــه از پذیــرش حدیــث وی با

بخــاری )الّصحیــح( از او روایــت کــرده اســت.

حدیث وی در صفحۀ 68 با سند صحیح گذشت.

69. حافظ عبدالّرّزاق بن َهّمام؛ ابوبکر َصنعانی )ز. 126؛ د. 211(�

ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 334/1 ]364/1[( شـرح حـال وی را آورده و گفتـه اسـت: »تعـدادی 

وی را ثقـه شـمرده اند. حدیـث او در کتاب هـای صحیـح، بـا ذکـر سـند روایـت شـده اسـت. گاه 

او را روایت هایـی اسـت کـه تنهـا وی آن هـا را آورده اسـت. بـه سـبب تشـّیعش، برخـی بـر وی 

خشـم گرفته انـد؛ حـال آن کـه او در تشـّیع غلـو نمی ورزیـد، بلکـه علی؟ضر؟ را دوسـت می داشـت 

و کسـانی را کـه بـا وی بـه نبـرد برخاسـتند، دشـمن می شـمرد.«

حدیـث غدیـر از طریـق وی، بـا طریـق صحیـح و راویانـی کـه همـه ثقه هسـتند، در صفحۀ 

19 گذشـت. نیز از او، حدیث گواه خواهی با لفظ سـعید و عبدخیر، با طریق صحیح و راویانی 

کـه همـه ثقه هسـتند، خواهد آمد.

70. حسن بن عسّیة بن َنجیح ُقَرشی کوفی؛ ابوعلی بّزاز )د. 212(�

حافظـان از وی روایـت کرده انـد. ابوحاِتـم ]الجـرح و الّتعدیل: 27/3[ گوید: »او بسـیار راسـتگو 

اسـت.« بخـاری )الّتاریـخ الکبیر ]مـج301/2[( از وی روایت کرده اسـت.

حدیث وی در صفحۀ 24 گذشت. دیگر راویان سندش ثقه هستند.

71. عبلداهلل بلن یزیلد علدوی؛ غلالم آل عملر؛ ابوعبدالّرحملان ُمقلری قصیلر )سلکنا گزیلده 

در مکه؛ د. 213/212 در حدود 100 سالگی(.

»َنسـائی  آورده:  او  حـال  شـرح  در   )]75/6[  84/6 الّتهذیـب:  )تهذیـب  ابن َحَجـر  کـه   چنـان 

و ابن سـعد ]الّطبقـات الکبـری: 501/5[ و ابن قانـع، وی را ثقـه شـمرده اند. خلیلـی گویـد: ›او ثقـه 

)189(
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اسـت و حدیثـش از افـراد ثقـه، حّجـت شـمرده می شـود. گاه احادیثـی دارد کـه تنهـا وی روایـت 

کـرده اسـت.‹ ابن ِحّبـان )الّثقـات ]342/8[( از وی یـاد کـرده اسـت.«

حدیث وی در باب حدیث تهنیت، به روایت حافظ عاصمی، با طریق صحیح و راویانی 

که همه ثقه هستند، خواهد آمد.

 72. حافلللظ حسلللین بلللن محّملللد بلللن بللللرام؛ ابومحّملللد تمیملللی َملللْرَوروذی )سلللکنا گزیلللده 

در بغداد؛ د. 214/213(�

بنا به گفتۀ ابن َحَجر )تهذیب الّتهذیب: 367/2 ]315/2[( ابن سـعد ]الّطبقات الکبری: 338/7[ 

و ابن قانع و ابن مسـعود و ِعْجلی ]تاریخ الّثقات: ص121[ و جز  ایشـان، وی را ثقه شـمرده اند. خطیب 

بغدادی )تاریخ بغداد: 88/8( شـرح حال وی را آورده اسـت.

از وی، حدیث گواه خواهی با لفظ ابوالُطفیل، با سند صحیح و راویان ثقه، خواهد آمد.

ف ُمسَند(�
ّ
73. حافظ ابومحّمد ُعَبیداهلل بن موسی َعْبسی کوفی )د. 212؛ مؤل

 ابوحاِتم ]الجرح و الّتعدیل: 334/5[ و ابن َمعین و ِعْجلی ]تاریخ الّثقات: ص319[ و ابن َعدّی 

]الّطبقات الکبری: 400/6[ و عثمان بن ابی َشیبه، وی را ثقه شمرده اند. ذهبی )تذکرة  و ابن سعد 

الحّفاظ: 324/1 ]353/1[(؛ و ابن َحَجر )تهذیب الّتهذیب: 53/7 ]46/7[( شرح حال وی را آورده اند.

از وی، حدیـث گواه خواهـی روز َرْحَبـه بـا لفـظ زیـد بـن ُیَثْیـع و َعمیـرة بـن سـعد، بـا طریـق 

صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، خواهد آمد.

74. ابوالحسن علی بن قادم ُخزاعی کوفی )د. 213(�

خوانــده  ثقــه  را  وی  فــون 
ْ
ابن َخل اســت.  کــرده  یــاد  وی  از   )]214/7[ )الّثقــات   ابن ِحّبــان 

و ابن قانــع، او را صالــح شــمرده اســت. ابوحاِتــم ]الجــرح و الّتعدیــل: 201/6[ گویــد: »وی در جایــگاه 

صادقــان اســت.« بدیــن اوصــاف، ابن َحَجــر )تهذیــب الّتهذیــب: 374/7 ]327/7[( شــرح حــال 

وی را آورده اســت.

حدیث وی در صفحۀ 40 گذشت.
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75. محّمد بن سلیمان بن ابی داوود َحّرانی؛ ابوعبداهلل )مشلور  به ُبومه؛ د. 213(�

ابوَعوانـۀ اسـفرائینی، وی را ثقـه شـمرده اسـت. ابن ِحّبـان )الّثقـات ]69/9[( از او یـاد کـرده 

اسـت. جـز ایـن دو تـن، دیگـران هـم وی را ثقـه شـمرده اند. ابن َحَجـر )تهذیـب الّتهذیـب: 199/9 

]177/9[( شـرح حـال وی را آورده اسـت.

حدیث وی در صفحۀ 48 گذشت.

76. عبلداهلل بلن داوود بلن عاملر َهْمدانلی؛ ابوعبدالّرحملان کوفی )مشللور بله ُخَریبی _ ُخَریب 

ه ای است در بصره _ (�
ّ
محل

]ذکر أسماء  داَرُقْطنی  و  َنسائی  و  ابوُزْرعه  و  ابن َمعین  و  الکبری: 295/7[  ]الّطبقات  ابن سعد 

الّتابعین: 202/1[ و ابن قانع، وی را ثقه شمرده اند. در 213 درگذشت. ابن َحَجر )تهذیب الّتهذیب: 

200/5 ]175/5[( شرح حال وی را آورده است.

ــا ذکــر ســند از  َنســائی )خصائــص امیرالمؤمنیــن؟ع؟ : ص22 ]ص99؛ الّســنن الکبــری: 131/5[( ب

زکرّیــا بــن یحیــی، از نصــر بــن علــی، از عبــداهّلل بــن داوود، از عبدالواحــد1 بــن َایَمــن، از پــدرش، از 

ســعد، از رســول خدا؟ص؟ روایــت کــرده اســت: »هــر کــه مــن بــر وی والیــت دارم، علــی نیــز مــوالی 

او است.« سند این حدیث، صحیح است و همۀ راویانش ثقه هستند.

77. حافظ ابوعبدالّرحمان علی بن حسن بن دینار َعْبدی َمْرَوزی )د. 215(�

او یکی از استادان حدیث است. بخاری و احمد و ابن َمعین و ابن ابی َشیبه، از او روایت 

کرده انـد. احمـد گویـد: »در میـان کسـانی کـه از خراسـان نـزد مـا آمده انـد، هیـچ کـس را برتـر از وی 

نمی شناسـم.« ابن ِحّبـان )الّثقـات ]460/8[( از او یـاد کـرده اسـت. بدیـن سـان، ابن َحَجر )تهذیب 

الّتهذیب: 298/7 ]263/7[( شـرح حال وی را آورده اسـت.

یـــخ: 95/3[ وی را ثقـــه شـــمرده اســـت. ابن ِحّبـــان )الّثقـــات  1. عبدالواحـــد بـــن َایَمـــن مخزومـــی مّکـــی: ابن َمعیـــن ]الّتار
ـــب: 436/6 ]384/6[(  ـــب الّتهذی ـــر )تهذی ـــز  وی را ســـتوده اند. ابن َحَج ـــرده اســـت. جـــز آن دو نی ک ـــاد  ]124/7[( از او ی
ـــمرده  ـــه ش ـــه وی را ثق ـــه ابوُزْرع ک ـــت  ـــی اس ـــرو مخزوم ـــالم ابن عم ـــی غ ـــن ُحْبش ـــدر او، َایَم ـــت. پ ـــال وی را آورده اس ـــرح ح ش
و بخـــاری )الّصحیـــح( حدیثـــش را آورده اســـت. ابن َحَجـــر )تهذیـــب الّتهذیـــب: 394/1 ]345/1[( شـــرح حـــال وی را 

آورده اســـت.

85/1
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در صفحــات 15 و 29 بــه حدیــث وی اشــاره شــد. حدیــث گواه خواهــی روز َرْحَبــه بــا لفــظ 

َاْصَبــغ، از وی خواهــد آمــد1�

78. حافظ یحیی بن َحّماد َشیبانی بصری )د. 215؛ داماد و راوی ابوَعوانه که ذکرش رفت(.

 199/11 الّتهذیـــب:  تهذیـــب  و   )]146/3[ )ص361  خزرجـــی  تألیـــف  الخالصـــه  در  کـــه  چنـــان 

 ]137/9 الّتعدیـــل:  و  ]الجـــرح  ابوحاِتـــم  و  ص470[  الّثقـــات:  ]تاریـــخ  ِعْجلـــی  آمـــده،   )]175/11[ 

و ابن ســـعد ]الّطبقـــات الکبـــری: 306/7[ وی را ثقـــه شـــمرده اند. ابن ِحّبـــان )الّثقـــات ]257/9[( از 

او یاد کرده است.

حدیـث وی بـا طریـق صحیـح و راویانـی که همه ثقه هسـتند، در صفحـۀ 30 و نیز با طریق 

صحیح در صفحات 31 و 34 و 51 گذشت.

نماطی بصری )د. 217(�
َ
ِمی؛ ابومحّمد ا

َ
79. حافظ َحّجاج بن ِمنلال ُسل

 ِعْجلــی ]تاریــخ الّثقــات: ص109[ و ابن قانــع و ابوحاِتــم ]الجــرح و الّتعدیــل: 167/3[ و َنســائی 

در  او  »هماننــد  گویــد:  س 
ّ

َفــال شــمرده اند.  ثقــه  را  وی   ]301/7 الکبــری:  ]الّطبقــات  ابن ســعد  و 

فضیلــت و دینــداری ندیــده ام.« ذهبــی )تذکــرة الحّفــاظ: 370/1 ]403/1[(؛ خزرجــی )الخالصــه: 

آورده انــد. را  الّتهذیــب: 206/2 ]182/2[( شــرح حــال وی  )تهذیــب  ابن َحَجــر  و  ص63 ]198/1[(؛ 

از وی، حدیث تهنیت با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، خواهد آمد.

ضل بن ُدکین؛ ابوُنَعیم کوفی )د. 218(�
َ
80 . حافظ ف

راسـتگو دانسـته اسـت. احمـد  بسـیار  و  اسـتوار  و  و دقیـق  ثقـه  را  او  َشـیبه  بـن  یعقـوب 

و ابوحاِتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 61/7[ و ابن َمدینـی و ِعْجلـی ]تاریـخ الّثقـات: ص383[ و ابن سـعد 

]الّطبقـات الکبـری: 400/6[ و ابن شـاهین ]تاریـخ أسـماء الّثقـات: ص264[ و خطیـب بغـدادی )تاریـخ 

گویـد: »هم مذهبـان مـا اّتفـاق نظـر  بغـداد ]346/12[( وی را ثقـه شـمرده اند. یعقـوب بـن سـفیان 

دارند که حدیث ابوُنَعیم بسیار استوار است.«

1. َعْبـدی بـه یـک واسـطه از َاْصَبـغ روایـت می کنـد. بدیـن ترتیـب، آن چه در صفحۀ 29 گذشـت و نیز روایت بی واسـطه ای 
کـه از او خواهـد آمـد، بـا دیگر طریق های حدیث سـازگار نیسـت.
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 276-270/8 الّتهذیـــب:  )تهذیـــب  ابن َحَجـــر  و   )]372/1[  341/1 الحّفـــاظ:  )تذکـــرة  ذهبـــی 

آورده انـــد. را  وی  حـــال  شـــرح   )]243/8[

از طریـق وی، در صفحـات 20 و 32 گذشـت. آن هـر دو سـند صحیـح  حدیـث غدیـر 

گـون و نیـز  هسـتند و راویانـش ثقه انـد. از او، حدیـث گواه خواهـی روز َرْحَبـه بـا طریق هـای گونا

حدیـث نـزول آیـۀ »سـأل سـائل« پـس از نـّص غدیـر و در پیرامـون آن، خواهـد آمـد.

81 . حافظ َعّفان بن مسلم؛ ابوعثمان صّفار انصاری بصری بغدادی )د. 219(�

وی،  گفتـــۀ  بـــه  اســـت.  کـــرده  یـــاد  او  از   )]379/1[  347/1 الحّفـــاظ:  )تذکـــرة   ذهبـــی 

گویـــد: »َعّفـــان ثقـــه و دقیـــق و اســـتوار و پایبنـــد بـــه ســـّنت یـــخ الّثقـــات: ص336[   ِعْجلـــی ]تار

  و رویگـــردان از بدعـــت بـــود.« ابوحاِتـــم ]الجـــرح و الّتعدیـــل: 30/7[ وی را ثقـــه و دقیـــق و اســـتوار 

ابن َعـــدّی  از   )]205/7[ الّتهذیـــب: 235-230/7  )تهذیـــب  ابن َحَجـــر  اســـت.  خوانـــده  متیـــن  و 

ـــر  کـــه او مشـــهورتر و راســـتگوتر و ثقه ت کـــرده اســـت  ]الکامـــل فـــی ضعفـــاء الّرجـــال: 384/5[ حکایـــت 

ــعد  یـــخ: 285/4[ و ابن سـ ــن ]الّتار گفـــت. از ابن َمعیـ ــوان  ــارۀ او ســـخنی بتـ ــه در بـ کـ از آن اســـت 

 ]الّطبقـــات الکبـــری: 298/7[ و ابن ِخـــراش و ابن قانـــع، ثقـــه و دقیـــق و اســـتوار بـــودن وی نقـــل 

شده است.

ـــی کـــه همـــه ثقـــه  ـــا طریـــق صحیـــح و راویان ـــه طریـــق وی، در صفحـــۀ 18 ب ـــر ب حدیـــث غدی

هســـتند، گذشـــت.

للانی؛ ابوالحسن ِحْمصی )د. 219(�
َ
82 . حافظ علی بن عّیاش بن مسلم ا

او از افـــراد دقیـــق و اســـتوار اســـت و چنـــان کـــه در تذکـــرة الحّفـــاظ ذهبـــی )352/1 ]384/1[( 

 ]251/1 التابعیـــن:  أســـماء  ]ذکـــر  َنســـائی  آمـــده،   )]322/7[  368/7( ابن َحَجـــر  الّتهذیـــب  تهذیـــب   و 

و داَرُقْطنی و ِعْجلی ]تاریخ الّثقات: ص349[ وی را ثقه شمرده اند.

واحـدی، از طریـق وی، نـزول آیـۀ تبلیـغ را در بـاب والیـت علـی؟ع؟ روایـت کـرده اسـت که 

خواهد آمد.
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83 . حافظ مالک بن اسماعیل بن درهم؛ ابوَغّسان َنْلدی کوفی )د. 219(�

نیسـت.«  وی  اسـتواری  و  دّقـت  بـه  کسـی  کوفـه،  »در  گویـد:   ]12/4 ]الّتاریـخ:  ابن َمعیـن 

ابن َشـیبه نیـز گفتـه اسـت: »او ثقـه اسـت و حدیثـش صحیـح اسـت و از عبادت پیشـگان بـه 

شـمار می رود.« َنسـائی و ُمّره و ابوحاِتم ]الجرح و الّتعدیل: 206/8[ وی را ثقه شـمرده اند. ابن ِحّبان 

)الّثقـات ]164/9[(؛ و نیـز ابن شـاهین ]تاریـخ أسـماء الّثقـات: ص301[ از او یـاد کرده انـد.

ابن َحَجر )تهذیب الّتهذیب: 3/10( شرح حال وی را آورده است.

بـا طریـق  بـا لفـظ عبدالّرحمـان و سـعید و عمـرو  َرْحَبـه  از وی، حدیـث گواه خواهـی روز 

صحیـح و راویانـی کـه همـه ثقـه هسـتند، خواهـد آمـد.

م؛ ابوُعَبید َهَروی )د. 224/223 در مکه(.
ّ

84 . حافظ قاسم بن سال

ــکان )وفیــات األعیــان: 457/1 ]60/4[( در شــرح حــال وی گویــد: »او مــرد خــدا بــود 
ّ
 ابن َخِل

گــون علــوم اســالمی، دســت داشــت. روایتــش نیکــو و نقلــش درســت بــود.  و در رشــته های گونا

مــن کســی را نمی شناســم کــه در دینــداری وی خدشــه ای روا داشــته باشــد.«

رویـداد غدیـر،  پیرامـون  آیـۀ »سـأل سـائل« در  نـزول  القـرآن، حدیـث  غریـب  تفسـیر وی،  از 

آمـد. خواهـد 

کــه از او پنجــاه  َکثیــر  کثیللر؛ ابوعبللداهلل َعْبللدی بصللری _ بــرادر ســلیمان بــن  85 . محّمللد بللن 

سال بزرگ تر بود. _

تألیـف  الخالصـه  کـه در  بـود.« چنـان  و فاضـل  ثقـه  ]الّثقـات: 77/9[ گویـد: »وی  ابن ِحّبـان 

خزرجـی )ص295 ]452/2[( آمـده، در 223 در 100 سـالگی درگذشـت. ابن َحَجـر )تقریـب الّتهذیـب: 

ص232 ]203/2[( گویـد: »او ثقـه اسـت و آن کـس کـه وی را ضعیـف شـمرده، سـخنی درسـت 

نگفتـه اسـت.« در تهذیـب الّتهذیـب ]371/9[ از احمـد، نقـل شـده کـه او ثقـه بـود و بـا پایبنـدی بـه 

سّنت و جماعت درگذشت.

از وی، حدیـث گواه خواهـی روز َرْحَبـه بـا لفـظ ابوالُطفیـل خواهـد آمـد کـه در صفحـۀ 16 بـه 

آن اشـاره شـد. طریـق او کـه صحیـح اسـت و راویانـش ثقـه هسـتند، در صفحۀ 54 گذشـت.
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86 . موسی بن اسماعیل ِمْنقری بصری )د. 223(�

از ابن َمعیــن ]معرفــة الّرجــال: 119/1[ نقــل شــده کــه وی ثقــه و دقیــق و اســتوار بــود. از ابوحاِتــم 

]الجــرح و الّتعدیــل: 136/8[ از َطیاِلســی، حکایــت شــده کــه او ثقــه و بســیار راســتگو بــود. ابن ســعد 

]الّطبقــات الکبــری: 306/7[ وی را ثقــه شــمرده اســت؛ چنــان کــه ابن َحَجــر )تهذیــب الّتهذیــب: 

334/10 ]296/10[( در شــرح حــال وی آورده اســت.

حدیـث وی در بـاب حدیـث تهنیـت بـا روایـت ابن َکثیـر، بـا طریـق صحیـح و راویانـی کـه 

همـه ثقـه هسـتند، خواهـد آمـد.

87 . قیس بن َحفص بن َقعقاع؛ ابومحّمد بصری )د. 227(�

ابن َمعیـن و داَرُقْطنـی ]ذکـر أسـماء الّتابعیـن: 301/1[ وی را ثقـه شـمرده اند. ابن ِحّبـان )الّثقـات 

]15/9[( از او یـاد کـرده اسـت. بخـاری ]الّصحیـح: 58/1[ از وی 12 حدیـث1 روایـت کـرده اسـت. 

ابن َحَجـر )تهذیـب الّتهذیـب: 390/8 ]348/8[( شـرح حـال وی را آورده اسـت.

حدیث او در آیۀ اکمال دین، به روایت خطیب خوارزمی، خواهد آمد.

88 . حافلللظ سلللعید بلللن منصلللور بلللن ُشلللعبۀ َنسلللائی، ابوعثملللان خراسلللانی )سلللکنا گزیلللده در 

مکللله؛ د. 227(�

که در احادیث بسیار تتّبع  گوید: »وی حافظی است  خزرجی )الخالصه: ص121 ]391/1[( 

نیاورده  گرد  را  کسی آن  او،  که جز  گردآورده  تألیف نموده و در آن، احادیثی  را  الّسنن  و  کرده 

گوید: »وی دقیق و استوار و اهل تألیف بود.« ابن َحَجر )تقریب الّتهذیب:  است.« ابوحاِتم نیز 

ص94 ]306/1[( وی را ثقه و اهل تألیف شمرده و در تهذیب الّتهذیب )89/4 ]78/4[( از ابن ُنَمْیر و 

ابن ِخراش و ابوحاِتم و ابن قانع و خلیلی و مسلمة بن قاسم، ثقه بودنش را حکایت کرده است.

حدیث غدیر از طریق وی، در صفحات 42 و 55 گذشت.

1. در چـاپ مرکـز غدیـر، بـر خـالف چاپ هـای پیشـین بـه اشـتباه آمـده اسـت: »روی عنـه البخـاری )ص12( حدیثـًا.« 
ترجمـه بـر اسـاس چاپ هـای پیشـین و نیـز رجـوع بـه صحیـح بخـاری و تهذیـب التهذیـب اصـالح شـد. )ن(.
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89 . حافظ یحیی بن عبدالُحَمید ِحّمانی؛ ابوزکرّیا کوفی )د. 228(�

]الّتاریـخ: 270/3[ و ابن َمعیـن ]معرفـة الّرجـال: 104/1[ وی را بسـیار راسـتگو شـمرده اند.  ُمـّره 

احمـد و ابن ُنَمْیـر و ُبوَشـْنجی، او را ثقـه خوانده انـد. ابن َمعیـن گویـد: »او ثقـه اسـت و در کوفـه 

مـردی اسـت کـه همـراه وی حفـظ حدیـث می کنـد1؛ و دیگـران به او رشـک می َبرنـد.« از ابن ُمّره، 

ک نهـادی  نقـل شـده اسـت: »مـردم در بـارۀ او بسـیار سـخن می گوینـد؛ و ایـن را جـز بـه سـبب پا

ُمسـندی  را  »او  گویـد:  نیـز   ]239/7 الّرجـال:  ضعفـاء  فـی  ]الکامـل  ابن َعـدّی  نمی دانـم.«  وی 

 اسـت درسـت کـه سـخن نادرسـتی در آن نیافتـه ام و بدیـن امیـدم کـه از پذیـرش حدیـث وی 

کی نیست.« با

امینــی می گویــد: ایــن گونــه گواهی هــا از چنیــن بزرگانــی، طعنه هایــی را کــه بــه وی زده انــد، 

ــر می ســازد. بی اث

ابن َحَجر )تهذیب الّتهذیب: 243/11-249 ]213/11[( شرح حال او را آورده است.

هسـتند،  ثقـه  همـه  راویانـش  کـه  سـندی  بـا  وی  غدیـر  حدیـث   51 و   43 صفحـات  در 

گذشت. از وی، حدیث نزول آیۀ اکمال دین در شأن علی؟ع؟ خواهد آمد.

90. حافظ ابراهیم بن َحّجاج بن زید؛ ابواسحاق سامی بصری )د. 233/231(�

چنـان کـه در الخالصـه تألیـف خزرجـی )ص14 ]43/1[( آمـده، ابن ِحّبان )الّثقـات ]78/8[( از او 

یاد کرده اسـت. ابن َحَجر )تقریب الّتهذیب: ص12 ]33/1[( وی را ثقه شـمرده اسـت. نیز ابن َحَجر 

)تهذیـب الّتهذیـب: 113/1 ]98/1[( ثقـه بـودن او را از داَرُقْطنـی ]ذکـر أسـماء الّتابعیـن: 21/2[؛ و صالـح 

بودنـش را از ابن قانـع حکایـت کـرده اسـت.

وئی، با طریق صحیح و  راویانی که همه ثقه هستند،  از وی، حدیث تهنیت در روایت َحّمُ

خواهد آمد.

کـه بـا وی حفـظ  1. در تهذیـب الکمـال )431/31( ایـن عبـارت چنیـن آمـده اسـت: »در کوفـه، بـه روزگار وی، کسـی نبـود 
کنـد.«)م.( حدیث 
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ْودی )د. 231(�
َ
91. حافظ علی بن َحکیم بن ُذبیان کوفی ا

چنـان کـه در الخالصـه تألیـف خزرجـی ]247/2[ و تهذیـب الّتهذیـب ابن َحَجـر )311/7 ]274/7[( 

آمـده، ابن َمعیـن و َنسـائی و محّمـد بـن عبـداهّلل َحْضَرمـی و ابن قانـع، وی را ثقـه شـمرده اند.

حدیث وی با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هسـتند، در صفحۀ 48 گذشـت. نیز 

از او، حدیـث گواه خواهـی بـا لفـظ سـعید و  زیـد بن ُیَثْیع، بـا طریق صحیح خواهد آمد.

می بغدادی )د. 231(� بی ُمَخِرّ
ّ
ف بن سالم ُملل

َ
92. حافظ َخل

 )]131/3[  152/3( الّتهذیب  تهذیب  و   )]292/1[ )ص90  خزرجی  تألیف  الخالصه  در  که  چنان 

آمده، َنسائی و ابن َشیبه و حمزۀ ِکنانی، وی را ثقه شمرده اند. خطیب بغدادی )تاریخ بغداد: 

گون، ثقه بودن و راستگویی و دقیق و استوار  بودنش را حکایت کرده است. 328/8( از افراد گونا

حدیث غدیر وی در صفحات 31 و 34 با طریق صحیح و  راویانی که همه ثقه هستند، گذشت.

93. حافظ علی بن محّمد؛ ابوالحسن َطناِفسی کوفی )سکنا  گزیده در  ری؛ د. 235/233(�

ابوحاِتم ]الجرح و الّتعدیل: 202/6[ گوید: »او ثقه و بسـیار راسـتگو بود.« خلیلی گفته اسـت: 

»او و بـرادرش حسـن، در قزویـن مقـام پیشـوایی داشـتند و از جایگاهـی بلنـد برخـوردار بودنـد 

اسـت.  کـرده  یـاد  او  از   )]467/8[ )الّثقـات  ابن ِحّبـان  می آمدنـد.«  ایشـان  محضـر  بـه  بـزرگان  و 

ابن َحَجـر )تهذیـب الّتهذیـب: 379/7 ]331/7[( بدیـن سـان شـرح حـال وی را آورده و نیـز در تقریـب 

الّتهذیـب )ص186 ]43/2[( او را ثقـه و پارسـا خوانـده اسـت. خزرجی )الخالصـه: ص235 ]256/2[( 

ثقـه بودنـش را یـاد نمـوده اسـت.

حافـظ ابن ماجـه )الّسـنن: 30/1 ]45/1[( از علـی بـن محّمـد َطناِفسـی، از ابومعاویـه محّمـد 

بـن خـاِزم، از موسـی بـن مسـلم َشـیبانی، از عبدالّرحمـان بـن سـابط، از سـعد بـن ابی وّقـاص، 

روایـت کـرده اسـت:

»معاویـه ]بـه سـفر حـّج[ آمـد ... .« ایـن روایـت در صفحـۀ 39 بـا طریـق صحیـح و راویانـی 

که همه ثقه هستند، گذشت.

نیـز ابن ماجـه )الّسـنن: 29/1 ]43/1[( از علـی بـن محّمـد، از ابوالحسـن زیـد بـن ُحبـاب، از 
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َمه، از علـی بـن زیـد بـن ُجْدعـان، از َعدّی بن ثابـت، از َبراء بن عـازب؟ضر؟ روایت 
َ
َحّمـاد بـن َسـل

کـرده اسـت: »همـراه رسـول خدا؟ص؟ آمدیـم ... .« ایـن روایـت در صفحۀ 18 بـا طریق صحیح و 

راویانـی کـه همه ثقه هسـتند، گذشـت.

94. حافظ ُهدبة بن خالد؛ ابوخالد قیسی بصری )د. 235(�

ابن َمعین و ابن ِحّبان ]الّثقات: 246/9[ و مســلمة بن قاســم و ابوَیْعلٰی، وی را ثقه شــمرده اند. 

اســت راســتگو  بســیار  وی  کــه  شــده  نقــل   ]138/7 الّرجــال:  ضعفــاء  فــی  ]الکامــل  ابن َعــدّی   از 

کی نیست و مردم او را ثقه می شمارند.  و از پذیرش حدیث وی با

ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 50/2 ]465/2[(؛ خزرجـی )الخالصـه: ص355 ]123/3[(؛ و ابن َحَجـر 

)تهذیـب الّتهذیـب: 25/11 ]24/11[( شـرح حـال وی را آورده انـد.

از وی، حدیث تهنیت با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، خواهد آمد.

95. حافظ عبداهلل بن محّمد بن ابی َشیبه؛ ابوبکر َعْبسی کوفی )د. 235(�

ِعْجلـی ]تاریـخ الّثقـات: ص276[ و ابوحاِتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 160/5[ و ابن ِخـراش، وی را ثقه 

دیانت پیشـه  و  اسـتوار، حافـظ،  و  گویـد: »وی دقیـق  ]الّثقـات: 358/8[  ابن ِحّبـان  شـمرده اند. 

66/10-71(؛  بغـداد:  )تاریـخ  بغـدادی  خطیـب  ]432/2[(؛   20/2 الحّفـاظ:  )تذکـرة  ذهبـی   بـود.« 

و ابن َحَجر )تهذیب الّتهذیب: 4/6 ]3/6[( شرح حال وی را آورده اند.

از وی، حدیـث گواه خواهـی جوانـی از ابوهریـره بـه حدیـث غدیـر بـا سـند صحیـح و نیـز 

حدیـث سـوارگان بـا سـندی کـه راویانـش همـه ثقه هسـتند، و هـم حدیث تهنیـت خواهد آمد.

96. حافظ ابوسعید ُعَبیداهلل بن عمر ُجَشمی قواریری بصری )د. 235(�

چنـان کـه در تاریـخ بغـداد خطیـب )320/10-323( آمـده، ابن َمعیـن و ِعْجلـی ]تاریـخ الّثقـات: 

ص318[ و َنسـائی و حافـظ صالـح َجـَزره، وی را ثقـه شـمرده اند.

از وی، حدیث گواه خواهی روز َرْحَبه با لفظ عبدالّرحمان بن ابی لیلی خواهد آمد.

)201(
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ب؛ ابوجعفلللر  وکیعلللی کوفلللی )سلللکنا  گزیلللده
ّ

 97. حافلللظ احملللد بلللن عملللر بلللن حفلللص َجلللال

در بغداد؛ د. 235(�

 ابن َمعیـن و عبـداهّلل بـن احمـد و محّمـد بـن عبـدوس، وی را ثقـه شـمرده اند؛ چنـان کـه 

در تاریخ بغداد خطیب بغدادی )284/4( آمده است.

حدیث گواه خواهی روز َرْحَبه با لفظ عبدالّرحمان، به طریق وی خواهد آمد.

98. حافظ ابراهیم بن ُمنذر بن عبداهلل ِحزامی؛ ابواسحاق مدنی )د. 236(�

داَرُقْطنـی ]ذکـر أسـماء الّتابعیـن: 55/1[ و ابن وّضـاح وی را ثقـه شـمرده اند. ابن ِحّبـان )الّثقـات 

]73/8[( از او یاد کرده اسـت. خطیب بغدادی ]تاریخ بغداد: 179/6[ در  رّد سـخن کسـی که وی 

را دارای روایـات ناشـناخته می دانـد، گویـد: »روایـات ناشـناخته در میـان احادیـث او بـس کـم 

یافـت گـردد؛ البّتـه روایاتـی دارد کـه راویانش شـناخته نشـده اند. بـا وجود این، یحیـی بن َمعین 

و حافظانـی جـز او، سـخنش را پذیرفتـه و وی را ثقـه شـمرده اند.« ابن َحَجـر )تهذیـب الّتهذیـب: 

167/1 ]145/1[( شرح حال وی را آورده است.

 )]134/5 الکبـری:  الّسـنن  ]ص113؛  ص25  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ :  )خصائـص  َنسـائی  حافـظ 

از  ابوعبدالّرحمـان زکرّیـا بـن یحیـی ِسِجسـتانی، از محّمد بن عبدالّرحیـم، از ابراهیم، از َمْعن1، 

از موسـی بـن یعقـوب، از ُمهاجـر بـن ِمسـمار، از عایشـه بنـت سـعد و عامـر بن سـعد، روایت کرده 

اسـت کـه رسـول خدا؟ص؟ در خطبـه اش فرمـود: »ای مـردم! همانـا مـن بـر شـما والیـت دارم.« 

گفتند: »راسـت می گویی.« سـپس دسـت علی را  گرفت و  برافراشـت و فرمود: »این وصّی من 

 اسـت و َدیـن مـرا ادا می کنـد. هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد، خداونـد دوسـتش بـدارد 

و یاری اش کند؛ و هر که با او دشمنی نماید، خداوند با وی دشمنی ورزد.«

این سند صحیح است و راویانش سراسر ثقه هستند.

ی را ثقـــه شـــمرده و  کـــه ابن َمعیـــن و 1. وی َمْعـــن بـــن عیســـی بـــن یحیـــی اشـــجعی؛ ابویحیـــی مدنـــی )د. 198( اســـت 
ابن ســـعد ]الّطبقـــات الکبـــری: 437/5[ او را ثقـــه و ُپرحدیـــث و دقیـــق و اســـتوار و امیـــن دانســـته اســـت. ابن َحَجـــر 

)تهذیـــب الّتهذیـــب: 252/10 ]226/10[( چنیـــن شـــرح حـــال وی را آورده اســـت.
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99. ابوسعید یحیی بن سلیمان کوفی ُجْعفی ُمقری )د. 237(�

داَرُقْطنـی ]ذکـر أسـماء الّتابعیـن: 408/1[ و عقیلـی، وی را ثقـه شـمرده اند. ابن ِحّبـان )الّثقـات 

]263/9[( از او یاد کرده؛ چنان که در تهذیب الّتهذیب )227/11 ]199/11[(؛ و الخالصه تألیف خزرجی 

)ص364 ]150/3[( آمـده اسـت.

از وی، حدیث سوارگان با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، خواهد آمد.

100. حافظ ابن  راُهَویه اسحاق بن ابراهیم َحْنَظلی َمْرَوزی )د. 237(�

برایـش نمی شناسـم.« چنـان  احمـد گویـد: »در میـان پیشـوایان مسـلمانان، هماننـدی 

ـکان 
ّ
کـه در الخالصـه تألیـف خزرجـی )ص23 ]69/1[( آمـده، گروهـی وی را ثقـه شـمرده اند. ابن َخِل

)وفیـات األعیـان: 68/1 ]199/1[( گویـد: »او حدیـث و فقـه و  پارسـایی را یکجـا  گـردآورده بـود. یکـی 

از پیشـوایان اسـالم بـود و ُمسـندی مشـهور دارد.«

حدیث وی با سند صحیح، در صفحات 55 و 72 گذشت.

ف ُمسند و تفسیر؛ د. 239(�
ّ
101. حافظ عثمان بن محّمد بن ابی َشیبه؛ ابوالحسن َعْبسی کوفی )مؤل

ابن َمعیـن و ِعْجلـی ]تاریـخ الّثقـات: ص329[ وی را ثقـه شـمرده اند؛ چنـان کـه در تاریـخ بغـداد 

خطیـب )283/11-288(؛ و تذکـرة الحّفـاظ ذهبـی )30/2 ]444/2[( آمـده اسـت.

حدیـث غدیـر را بـا طریق هـای صحیـح و راویانـی کـه همـه ثقـه هسـتند، در الّسـنن آورده 

اسـت. بـه صفحـات 15 و 19 و 20 و 22 و 53 بنگریـد. از وی، حدیـث تهنیـت بـا طریق صحیح 

و راویانـی کـه همـه ثقـه هسـتند، خواهـد آمد.

 102. حافلظ ُقَتیبلة بلن سلعید بلن َجمیلل َبْغالنلی _ َبْغـالن: آبـادی ای در بلـخ _ ؛ ابورجلاء ثقفلی 

)د. 240 در 92 سالگی(.

َسـْمعانی )األنسـاب ]376/1[( گویـد: »او محـّدث شـرق و غـرب بـود کـه برجسـتگان دنیـا از 

همـۀ سـرزمین ها بـه محضـرش می شـتافتند. پیشـوایان پنجگانـه، بخـاری، مسـلم، ابـوداوود، 

ابوعیسی، و ابوعبدالّرحمان؛ و گروهی بی شمار از وی روایت کرده اند.«
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ابن َمعین و َنسائی و ذهبی )تذکرة الحّفاظ: 33/2 ]446/2[( وی را ثقه شمرده اند.

حدیث وی با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، در صفحۀ 31 گذشت.

103. پیشوای حنبلیان، ابوعبداهلل احمد بن حنبل َشیبانی )د. 241(�

حدیـث غدیـر را بـه طریق هـای فـراوان و صحیـح در المسـند و المناقـب، آورده اسـت کـه 

شـماری از آن هـا گذشـت و شـماری بیش تـر خواهـد آمـد.

104. حافظ یعقوب بن ُحَمید1 بن کاسب؛ ابویوسف مدنی )د. 241(�

ابن َمعیـن و ُمْصَعـب بـن زبیـر و مسـلمة بن قاسـم، وی را ثقه شـمرده اند. ابن ِحّبان )الّثقات 

]285/9[( از او یـاد کـرده اسـت. ابن َعـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 151/7[ بـر آن اسـت کـه از 

کـی نیسـت. بخـاری گویـد: »در او جـز خیـر ندیدیـم. بنیـان او بـر صـدق  پذیـرش حدیـث وی با

اسـتوار اسـت. بنابرایـن، سـخن کسـی کـه حدیـث او را ضعیـف شـمرده، نـاروا اسـت.«

تهذیـب  و  ]181/3[(؛  )ص375  خزرجـی  تألیـف  الخالصـه  ]466/2[(؛   51/2( الحّفـاظ  تذکـرة  در 

الّتهذیـب )384/11 ]336/11[( شـرح حـال وی آمـده اسـت. حدیـث وی در صفحۀ 39 گذشـت.

105. حافظ حسن بن َحّماد بن کَسیب؛ ابوعلی َسجادۀ بغدادی )د. 241(�

احمـــد گویـــد: »وی پایبنـــد بـــه ســـّنت و رویگـــردان از بدعـــت اســـت.« ابن ِحّبـــان )الّثقـــات 

یـــاد کـــرده؛ چنـــان کـــه در الخالصـــه تألیـــف خزرجـــی )ص66 ]211/1[( و حاشـــیۀ   ]175/8[( از او 

آن، آمـــده اســـت. خطیـــب بغـــدادی )تاریـــخ بغـــداد: 295/7( شـــرح حـــال وی را آورده و او را ثقـــه 

شمرده است.

از وی، به طریق حافظ واحدی، حدیث نزول آیۀ تبلیغ در والیت علی؟ع؟ خواهد آمد.

106. حافظ هارون بن عبداهلل بن مروان؛ ابوموسی بّزاز )مشلور به حّمال؛ د. 243(�

)تذکـرة الحّفـاظ: 62/2 ]478/2[(  و ذهبـی  َنسـائی  و  الّتابعیـن: 265/2[  ]ذکـر أسـماء   داَرُقْطنـی 

و خطیب بغدادی )تاریخ بغداد: 22/14( وی را ثقه شمرده اند.

که نادرست است. )م.( که یافته بودیم، یعقوب بن حمدان ذکر شده بود  1. در صفحۀ 39 به نقل از مأخذی 
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از وی، حدیـث گواه خواهـی بـه لفـظ ابوالُطفیـل، بـا طریـق صحیـح و  راویانـی کـه همـه ثقه 

هسـتند، خواهد آمد�

صوص(.
ّ
107. ابوَعّمار حسین بن ُحَریث َمْرَوزی )د. 244 در قصر الل

نیـز  اسـت.  شـمرده  ثقـه  را  وی  َنسـائی  آمـده،   )36/8( خطیـب  بغـداد  تاریـخ  در  کـه  چنـان 

اسـت. دانسـته  ثقـه  را  او   )]175/1[ ص57  الّتهذیـب:  )تقریـب  ابن َحَجـر 

بـه روایـت از وی، حدیـث گواه خواهـی بـا لفـظ سـعید بـا طریـق صحیـح و راویانـی که همه 

ثقه هسـتند، خواهـد آمد.

ْحَدب )د. 246(�
َ
108. ِهالل بن ِبْشر بن محبوب؛ ابوالحسن بصری ا

َنســـائی وی را ثقـــه شـــمرده اســـت. ابن ِحّبـــان )الّثقـــات ]248/9[( از او یـــاد کـــرده اســـت. 

ــری، از  ــر بصـ ــن ِبْشـ ــالل بـ ــند از ِهـ ــر سـ ــا ذکـ ــائی )خصائـــص امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ : ص3 ]ص32[( بـ َنسـ

محّمـــد بـــن خالـــد بـــن َعْثمـــه، از موســـی بـــن یعقـــوب َزْمعـــی، از ُمهاجـــر بـــن ِمســـمار، از عایشـــه 

بنـــت ســـعد، از پـــدرش، ... روایتـــی آورده کـــه در صفحـــۀ 38 بـــا طریـــق صحیـــح و راویانـــی کـــه 

همه ثقه هستند، گذشت.

109. ابوالجوزاء احمد بن عثمان بصری )د. 246(�

ابوحاِتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 63/2[ وی را ثقـه شـمرده اسـت. ابن ابی عاصـم گویـد: »وی از 

عبادت پیشـگان بصـره بـود.« بـّزار او را ثقـه و امیـن شـمرده اسـت. ابن ِحّبـان )الّثقـات( از او یـاد 

کـرده اسـت. ابن َحَجـر )تهذیـب الّتهذیـب: 61/1 ]53/1[( شـرح حـال وی را آورده اسـت.

حدیــث غدیــر وی در صفحــۀ 41 بــا طریــق صحیــح و راویانــی کــه همــه ثقــه هســتند، 

گذشــت. در آن میــان، تنهــا َعْثمــه1، مــادِر محّمــد بــن خالــد ثقــه، را نمی شناســم و البّتــه طعنــی 

هم در بارۀ او نشنیده ام.

1. َعْثمه در سـند حدیث نیسـت، بلکه محّمد بن خالد بن َعْثمه اسـت که نسـخه برداران به اشـتباه به جای »ابن عثمه«، 
»عن عثمه« نگاشته اند.)ط.(
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ــر ســـند از احمـــد بـــن عثمـــان بصـــری  ــا ذکـ َنســـائی )خصائـــص امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ : ص251( بـ

ابوالجـــوزاء، از ابن ُعَیْینـــه2، بنت ســـعد، از ســـعد، آورده اســـت کـــه رســـول خدا؟ص؟ دســـت علـــی 

را برگرفـــت و بـــه خطبـــه پرداختـــه، ســـپاس و ســـتایش خداونـــد را بـــه جـــای آوْرد و فرمـــود: »آیـــا 

ـــر شـــما والیـــت دارم؟« گفتنـــد: »آری؛ راســـت می گویـــی  ندانســـته اید کـــه مـــن بیـــش از خودتـــان ب

ــر وی  ــن بـ ــه مـ ــر کـ ــود: »هـ ــی را برگرفـــت و برافراشـــت و فرمـ ــپس دســـت علـ ــول خدا!« سـ ای رسـ

والیـــت دارم، ایـــن نیـــز مـــوالی او اســـت. همانـــا خداونـــد یـــار و دوســـتار او را دوســـت مـــی دارد و 

اســـت  صحیـــح  ســـند  ایـــن  می شـــمارد.«  دشـــمن  را  او  دشـــمن  و  می کنـــد؛   یـــاری 

و همۀ راویانش ثقه هستند.

110. حافظ محّمد بن عالء َهْمدانی کوفی؛ ابوکَریب )د. 248(�

ذهبی )تذکرة الحّفاظ: 80/2 ]497/2[( وی را ثقه شمرده است.

حدیـث گواه خواهـی جوانـی از ابوهریـره بـه حدیـث غدیـر، بـا طریـق صحیـح و راویانـی کـه 

همـه ثقـه هسـتند، از طریـق وی خواهـد آمـد.

111. یوسف بن عیسی بن دینار ُزْهری؛ ابویعقوب َمْرَوزی )د. 249(�

در تقریـــب الّتهذیـــب ]382/2[ ثقـــه و فاضـــل خوانـــده شـــده اســـت. چنـــان کـــه در الخالصـــه 

تألیـــف خزرجـــی )ص378 ]189/3[( آمـــده، تعـــدادی از حافظـــان وی را ثقـــه شـــمرده اند.

َنسـائی حدیـث گواه خواهـی را بـا لفـظ حارثـه، بـا طریـق صحیـح و راویانـی کـه همـه ثقـه 

هسـتند، از طریـق وی روایـت کـرده اسـت کـه خواهـد آمـد.

1. در مأخـذ، سـند چنیـن اسـت: احمـد بـن عثمـان ابوالجـوزاء، از ابن َعْثمـه، از موسـی بن یعقـوب، از ُمهاجر بن ِمسـمار، از 
ـف بدان مراجعـه نموده، 

ّ
عایشـه بنـت سـعد. اّمـا در چـاپ پیشـین خصائـص امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در مصـر کـه مرحوم مؤل

در سـند افتادگـی و خطـا راه یافته اسـت.)ط.(

گفتـــه اســـت: »عبـــارت از بنت ســـعد، افتـــاده  ـــرای تصحیـــح آن  2. در نســـخه ها چنیـــن آمـــده اســـت. نویســـندۀ حاشـــیه، ب
کـــه  کـــردن ابن ُعَیْینـــه از عایشـــه، ممکـــن نیســـت، چـــرا  ـــرا روایـــت  ـــا ایـــن تصحیـــح از وی، درســـت نیســـت؛ زی اســـت.« اّم
کـــه عایشـــه در 117 درگذشـــت و ابن ُعَیْینـــه در 163 بـــه مّکـــه انتقـــال  ســـفیان ]بـــن ُعَیْینـــه[ در 107 زاده شـــد، حـــال آن 
ـــن روایـــت  ـــه از دیگـــر طریق هـــای ای ک ـــه از عایشـــه روایـــت می کنـــد، نامـــش از ســـند افتـــاده و چنـــان  ک کســـی  یافـــت. پـــس 

برمی آیـــد، وی ُمهاجـــر بـــن ِمســـمار اســـت.
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غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 1( 178

112. نصر بن علی بن نصر؛ ابوعمرو َجْلَضمی بصری )د. 251(�

ابوحاِتم ]الجرح و الّتعدیل: 466/8[ و َنسـائی و ابن ِخراش وی را ثقه شـمرده اند. مسـلمه، او 

را نـزد همـۀ اهـل حدیث ثقه دانسـته اسـت. ابن َحَجر )تهذیب الّتهذیب: 430/10 ]384/10[( شـرح 

حال وی را آورده اسـت.

حدیث وی با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، در صفحۀ 85 گذشت.

113. حافظ محّمد بن َبّشار _ مشلور به ُبْندار _ ؛ ابوبکر َعْبدی بصری )د. 252(�

پیشوایان ششگانه، صاحبان کتاب های »صحیح« از وی روایت کرده اند.

ِعْجلــی ]تاریــخ الّثقــات: ص401[ و ابن َســّیار و مســلمة بــن قاســم و جــز ایشــان، وی را ثقــه 

ضعیــف  را  وی  کــه  کســی  »گفتــۀ  گویــد:  الحّفــاظ: 53/2 ]511/2[(  )تذکــرة  ذهبــی  شــمرده اند. 

شــمرده، اعتبــار نــدارد.«

از وی، بـه طریـق ابن ماجـه و ِترِمـذی، بـا سـند صحیـح و راویانـی کـه همـه ثقـه هسـتند، 

حدیـث غدیـر در صفحـۀ 41 گذشـت.

114. حافظ محّمد بن ُمَثّنٰی؛ ابوموسی َعَنزی بصری )د. 252(�

خطیـب بغـدادی )تاریـخ بغـداد: 283/3-286( شـرح حـال وی را آورده و او را ثقـه و دقیـق

 و اسـتوار شـمرده، چنـدان کـه همـۀ پیشـوایان به حدیـث وی احتجاج می کرده اند. در بسـیاری 

از شرح حال نامه ها، او را ثقه خوانده و ستوده اند.

ــا طریــق صحیــح و راویانــی کــه همــه ثقــه  ــه لفــظ ســعید، ب از وی، حدیــث گواه خواهــی ب

ــا ســند صحیــح، در صفحــۀ 30 گذشــت1� هســتند، خواهــد آمــد. نیــز حدیــث وی ب

115. حافظ یوسف بن موسی؛ ابویعقوب َقّسان کوفی )د. 253(�

خطیـــب بغـــدادی )تاریـــخ بغـــداد: 304/14( شـــرح حـــال وی را آورده و گفتـــه اســـت: »شـــماری 

1. در آن جـای، بـر پایـۀ نسـخه های موجـود »احمـد بـن ُمَثّنـٰی، از یحیـی بـن معـاذ« آوردیـم؛ اّما آن نادرسـت اسـت و درسـِت 
آن چنیـن اسـت: »محّمـد بـن ُمَثّنـٰی، از یحیی بـن َحّماد«.
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 از برجســـتگان حدیـــث، وی را ثقـــه شـــمرده اند و بخـــاری )الّصحیـــح( بـــه حدیثـــش احتجـــاج 

کرده است.«

از وی، حدیـث گواه خواهـی بـا لفـظ زیـد بـن ُیَثْیـع، با طریـق صحیح و راویانـی که همه ثقه 

هسـتند، خواهد آمد.

116. حافظ محّمد بن عبدالّرحیم؛ ابویحیی بغدادی بّزاز )مشلور  به صاعقه؛ ز. 185؛ د. 255(�

عبداهّلل بن احمد و َنسائی و احمد بن صاعد و ابن اسحاق َسّراج و مسلمه و َقّراب و جز 

ایشان، وی را ثقه شمرده اند. خطیب بغدادی ]تاریخ بغداد: 363/2[ او را دقیق، هوشیار، دانشور، و 

حافظ خوانده است. ابن َحَجر )تهذیب الّتهذیب: 311/9 ]277/9[( شرح حال وی را آورده است.

ــتند، در صفحـــۀ ــه هسـ ــه ثقـ ــه همـ ــا طریـــق صحیـــح و راویانـــی کـ ــر از وی بـ  حدیـــث غدیـ

89 گذشت.

117. محّمد بن عبداهلل _ در صفحۀ 84 ذکرش رفت _ ِعدوی ُمقری )د. 256(�

ابن ابی حاِتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 307/7[ گویـد: »همـراه پـدرم، در سـال 255 از وی حدیـث 

شـنیدم؛ و او بسـیار راسـتگو و ثقـه اسـت. از پـدرم در بـارۀ وی پرسـیدند؛ گفـت کـه وی بسـیار 

راسـتگو اسـت.« َنسـائی و مسـلمة بـن قاسـم، وی را ثقـه شـمرده اند. خلیلـی بـر آن اسـت کـه بـر 

ثقـه بـودن او اّتفـاق دارنـد. ابن ِحّبـان )الّثقـات ]121/9[( از او یـاد کـرده اسـت. ابن َحَجـر )تهذیـب 

الّتهذیـب: 284/9 ]252/9[( شـرح حـال وی را آورده اسـت.

حدیـث وی، در بـاب حدیـث تهنیـت، بـا طریـق صحیـح و راویانـی که همه ثقه هسـتند، 

خواهـد آمد.

118. حافظ ابوعبداهلل محّمد بن اسماعیل بخاری )د. 256(�

او صاحـب کتـاب الّصحیـح رایـج و مشـهور اسـت کـه یکـی از صحیح هـای ششـگانه بـه 

شـمار مـی رود. حدیـث غدیـر را در الّتاریـخ )ج1/قسـمت اّول/ص375( آورده اسـت؛ چنـان کـه در 

طریـق سـالم بـن عبـداهّلل بـن عمـر گذشـت.
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 119. حافلللظ حسلللن بلللن َعَرفلللة بلللن یزیلللد؛ ابوعللللی َعْبلللدی بغلللدادی )د. 257 در سلللامراء، 

در 110 سالگی(.

ابن َمعیـن و ابوحاِتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 31/3[ و ابن قاسـم، وی را ثقه شـمرده اند و ابن ِحّبان 

)الّثقات ]179/8[( از او یاد کرده؛ چنان که در تاریخ بغداد خطیب )394/7(؛ الخالصه تألیف خزرجی 

)ص67 ]215/1[(؛ و تهذیب الّتهذیب )239/2 ]254/2[( آمده است.

حدیـث غدیـر از طریـق وی، بـا طریـق صحیـح و راویانـی کـه همـه ثقه هسـتند، در صفحۀ 

41 گذشت.

لف الّتفسـیر و کتاب هلای 
ّ
120. حافلظ عبلداهلل بلن سلعید کْنلدی کوفلی؛ ابوسلعید اشلّج )مؤل

دیگلر؛ د. 257(�

 ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 84/2 ]502/2[( شـرح حـال وی را آورده و او را بـه پیشـوایی سـتوده 

و گفته اسـت: »ابوحاِتم ]الجرح و الّتعدیل: 73/5[ او را ثقه و پیشـوای مردم روزگار خویش خوانده 

و َنسـائی او را بسـیار  راسـتگو  شـمرده اسـت.« نیـز ابن َحَجـر ]تهذیـب الّتهذیـب: 208/5[ نقـل کـرده 

کـه خلیلـی و مسـلمة بـن قاسـم، وی را ثقه شـمرده اند.

ــردی  ــی مـ ــث گواه خواهـ ــان؛ و حدیـ ــظ عبدالّرحمـ ــا لفـ ــه بـ ــی روز َرْحَبـ ــث گواه خواهـ حدیـ

عراقـــی از جابـــر انصـــاری بـــه حدیـــث غدیـــر، بـــا طریـــق صحیـــح و راویانـــی کـــه همـــه ثقـــه هســـتند، 

خواهـــد آمـــد.

121. حافللظ محّمللد بللن یحیللی بللن عبللداهلل نیشللابوری ُذْهلللی _ غللالم بنی ُذْهللل _ ُزْهللری _ 

گردآورنــدۀ ُزْهرّیــات، احادیــث ُزْهــری _ )د. 258(�

 ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 111/2 ]530/2[( شـرح حـال وی را آورده و او را بـه پیشـوایی سـتوده

بـود،  بـر ایـن کـه وی ثقـه و خودنگاهـدار و دیانت پیشـه و پیـرو سـّنت   و گفتـه اسـت: »افـزون 

سلسـلۀ بـزرگان دانـش در خراسـان نیـز بـه وی پایـان پذیرفـت.« خطیـب بغـدادی )تاریـخ بغـداد: 

415/3( گویـد: »او از پیشـوایان عراقی هـا و در زمـرۀ حافظـان دقیـق و افـراد ثقـۀ امیـن بـود.«

94/1
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َنســـائی ]خصائـــص أمیرالمؤمنیـــن؟ع؟ : ص100؛ الّســـنن الکبـــری: 131/5[ بـــه طریـــق وی، حدیـــث 

ـــا طریـــق صحیـــح و راویانـــی کـــه همـــه ثقـــه هســـتند،  ـــا لفـــظ ُعَمیـــره، ب ـــه را ب گواه خواهـــی روز َرْحَب

آورده اســـت.

حدیث وی در صفحات 23 و 32 گذشت.

122. حافظ َحّجاج بن یوسف ثقفی بغدادی؛ ابومحّمد )مشلور  به ابن شاعر؛ د. 259(�

َسـْمعانی )األنسـاب ]378/3[( شـرح حـال وی را آورده و او را ثقـه و فهیـم و حافـظ خوانـده 

ابن ابی حاِتـم  از  و  آورده  را  وی  حـال  شـرح   )]549/2[ الحّفـاظ: 129/2  )تذکـرة  ذهبـی  نیـز  اسـت. 

]الجـرح و الّتعدیـل: 168/3[ ثقـه بودنـش را حکایـت کـرده اسـت. خطیـب بغـدادی )تاریـخ بغـداد: 

240/8( هـم شـرح حالـش را آورده و ابن َحَجـر )تهذیـب الّتهذیـب: 210/2 ]184/2[( ثقـه بـودن او را از 

گـون نقـل کـرده اسـت. افـراد گونا

در صفحۀ 54 حدیث وی با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، گذشت.

ْودی )د. 262/261(�
َ
123. احمد بن عثمان بن حکیم؛ ابوعبداهلل ا

َنسـائی و ابن ِخـراش، وی را ثقـه شـمرده اند. خطیـب بغـدادی )تاریـخ بغـداد: 296/4( شـرح 

حـال وی را آورده اسـت.

از وی، حدیـث گواه خواهـی بـه لفـظ ُعَمیـره و بـا طریـق صحیـح و راویانـی کـه همـه ثقـه 

آمـد. هسـتند، خواهـد 

ۀ ُنَمْیری؛ ابوزید بصری اخباری )د. 262(� 124. حافظ عمر بن َشّبَ

)ص240  خزرجــی  تألیــف  الخالصــه  و  ]516/2[(؛   98/2( ذهبــی  الحّفــاظ  تذکــرة  در  کــه  چنــان 

]271/2[( آمــده، داَرُقْطنــی وی را ثقــه شــمرده و نیــز خطیــب بغــدادی )تاریــخ بغــداد: 208/11( او 

را ثقــه دانســته اســت. نقــل شــده اســت کــه مرزبانــی )معجــم الّشــعراء( او را بســیار  راســتگو و ثقــه 

شــمرده اســت.

از وی، حدیث احتجاج عمر بن عبدالعزیز به حدیث غدیر خواهد آمد.
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َمی؛ ابوالحسللن نیشللابوری )د. 264 
َ
125. حافللظ حمللدان احمللد بللن یوسللف بللن حاِتللم َسللل

در حدود 90 سالگی(.

کــم او را از برجســتگان دانــش  مســلم و خلیلــی و داَرُقْطنــی، وی را ثقــه شــمرده اند. حا

و فهیــم دانســته اســت. بدیــن ســان، خزرجــی )الخالصــه: ص12 ]36/1[(؛  ُپرســفر   حدیــث و 

و ابن َحَجر )تهذیب الّتهذیب: 92/1 ]79/1[( شرح حال وی را آورده اند.

ــز در  ــتند؛ و نی ــه هس ــه ثق ــه هم ــی ک ــح و راویان ــق صحی ــا طری ــۀ 20 ب ــث وی در صفح حدی

ــت. ــح گذش ــند صحی ــا س ــۀ 65 ب صفح

126. حافظ ُعَبیداهلل بن عبدالکریم بن یزید؛ ابوُزْرعۀ مخزومی رازی )د. 268/264(�

خداونـدی،  تربیـت  بـا  »پیشـوایی  گویـد:  بغـداد: 337-326/10(  )تاریـخ  بغـدادی  خطیـب 

حافـظ، ُپرحدیـث، و راسـتگو بـود.« ابوحاِتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 324/5[ گفتـه اسـت: »ابوُزْرعـه 

بـرای مـن حدیـث گفتـه؛ و هماننـد خویـش را در دانـش و فهـم و خودنـگاه داری و راسـتگویی، 

بـر جـا ننهـاد. در شـرق و غـرب جهـان کسـی را نمی شناسـم کـه همچـون وی حدیث شـناس 

گـر بینـی کـه رازی بـر ابوُزْرعـه عیـب گرفتـه، بـدان کـه او بدعت گـذار اسـت.« َنسـائی وی  باشـد. ا

را ثقـه شـمرده و دیگـران هـم او را سـتوده و ثقـه دانسـته اند. ابن َحَجـر )تهذیب الّتهذیـب: 34-30/7 

]28/7[( شـرح حـال وی را آورده اسـت.

از وی، حدیــث تهنیــت بــه روایــت ابن َکثیــر بــا طریــق صحیــح و راویانــی کــه همــه ثقــه 

هســتند، خواهــد آمــد.

ف الُمسند؛ د. 265 در 83 سالگی(.
ّ
127. حافظ احمد بن منصور  بن سّیار؛ ابوبکر بغدادی )مؤل

الّتعدیـل: 78/2[ و  ]الجـرح  ابوحاِتـم  آمـده،  تاریـخ بغـداد خطیـب )153-151/5(   چنـان کـه در 

 و داَرُقْطنی، وی را ثقه شمرده اند.

قاســم  بــن  مســلمة  و  خلیلــی  از  را  وی  بــودن  ثقــه   )]72/1[ الّتهذیــب  )تهذیــب  ابن َحَجــر 

حکایت کرده است.

)212(
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او حدیـث گواه خواهـی را بـه لفـظ زیـد بـن ُیَثْیـع و عبدخیـر بـا طریـق صحیـح و راویانـی کـه 

همـه ثقـه هسـتند، روایـت کـرده اسـت کـه خواهـد آمد.

128. حافلللظ اسلللماعیل بلللن عبلللداهلل بلللن مسلللعود َعْبلللدی؛ ابوِبْشلللر اصفلانلللی )مشللللور بللله 

ویه؛ د. 267(� َسلللّمُ

ابوالشیخ، او را حافظی دقیق دانسته است. ابوُنَعیم گوید: »وی از حافظان و فقیهان بود.« 

ابن ابی حاِتم ]الجرح و الّتعدیل: 182/2[ وی را بسیار راستگو شمرده است. این را ذهبی )تذکرة 

الحّفاظ: 145/2 ]566/2[( در شرح حال وی آورده است. به صفحۀ 52 بنگرید.

129. حافظ حسن بن علی بن َعّفان عامری؛ ابومحّمد کوفی )د. 270(�

او یکـی از اسـتادان حدیـِث حافـظ بـزرگ، ابن ماجـه، و کسـانی چـون او اسـت. داَرُقْطنـی 

و مسـلمة بـن قاسـم، وی را ثقـه شـمرده اند. ابن ِحّبـان )الّثقـات ]181/8[( از او یـاد کـرده اسـت. 

خزرجـی )الخالصـه: ص68 ]216/1[(؛ و ابن َحَجـر )تهذیب الّتهذیب: 302/2 ]261/2[( شـرح حال وی 

را آورده انـد.

گـر نگوییـم صحیـح؛ زیـرا حسـن بن  حدیـث غدیـر وی در صفحـۀ 24 بـا طریقـی حسـن _ ا

عطّیـة بـن َنجیـح کـه در ایـن طریـق اسـت، بسـیار راسـتگو اسـت و بخـاری از وی1 روایـت کـرده 

اسـت _ گذشـت. نیـز حدیـث گواه خواهـی بـه لفـظ زیـد بـن ُیَثْیـع بـا طریـق صحیـح و راویانی که 

همـه ثقـه هسـتند، از وی خواهـد آمـد.

130. حافظ محّمد بن عوف بن سفیان؛ ابوجعفر طائی ِحْمصی )د. 272(�

افـراد  کـه  اسـت  گفتـه  و  آورده  را  وی  حـال  شـرح  الحّفـاظ: 159/2 ]581/2[(  )تذکـرة  ذهبـی 

گون وی را ثقه شمرده و معرفت و تیزهوشی اش را ستوده اند. گونا

حدیث غدیر از طریق وی در صفحۀ 57 گذشت.

1. ایـن ترجمـه بـر اسـاس چاپ هـای پیشـین الغدیـر صورت گرفـت. در چاپ مرکز الغدیر، به اشـتباه »روی عـن البخاری« 
آمده اسـت. )ن.(

96/1
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131. حافظ سلیمان بن سیف بن یحیی طائی؛ ابوداوود َحّرانی )د. 272(�

َنسـائی او را ثقه دانسـته و از وی بسـیار روایت کرده اسـت. ابن ِحّبان )الّثقات ]281/8[( از او 

یاد کرده و ابن َحَجر )تهذیب الّتهذیب: 199/4 ]174/4[( شـرح حال وی را آورده اسـت.

به طریق وی، حدیث گواه خواهی روز َرْحَبه با لفظ زید بن ُیَثْیع خواهد آمد.

ف کتاب الّسنن؛ د. 273(�
ّ
132. حافظ محّمد بن یزید قزوینی؛ ابوعبداهلل بن ماجه )مؤل

ـــاظ: 209/2 ]636/2[( از  ـــرة الحّف ـــد. ذهبـــی )تذک ـــزرگان شـــرح حـــال وی را آورده ان بســـیاری از ب

ـــر ثقـــه بودنـــش اّتفـــاق  ـــزرگ اســـت کـــه ب ابوَیْعلـــٰی خلیلـــی نقـــل کـــرده اســـت: »ابن ماجـــه ثقـــه ای ب

دارنـــد و ســـخنش را حّجـــت می شـــمارند و حافـــظ و حدیث شـــناس اســـت.«

حدیـث وی در صفحـات 19 و 20 بـا طریـق صحیـح و راویانـی کـه همـه ثقـه هسـتند؛ و نیـز 

در صفحـات 39 و 41 گذشـت.

133. ابومحّمد عبداهلل بن مسلم بن ُقَتیبۀ دیَنَوری1 بغدادی )د. 276(�

خطیـب بغـدادی )تاریـخ بغـداد: 170/10( شـرح حـال وی را آورده و گفتـه اسـت کـه او ثقـه 

ثقـه شـمرده را  )وفیـات األعیـان ]42/3[( وی  ـکان 
ّ
ابن َخِل اسـت.  بـوده  فاضـل  و   و دیانت پیشـه 

 و َفضل او را یادآور شده است.

از  بـن عـاص؛ و حدیـث گواه خواهـی جوانـی  بـر عمـرو  ُبـْرد  از وی، حدیـث حّجـت آوری 

ابوهریره به حدیث غدیر خواهد آمد.

134. حافظ عبدالملک بن محّمد؛ ابوِقالبۀ َرقاشی زاهد )محّدث بصره؛ ز. 190؛ د. 276(�

ابـوداوود گویـد: »وی امیـن و مـورد اطمینـان اسـت و مـن روایـت او را ثبـت کـرده ام.« ذهبـی 

)تذکرة الحّفاظ: 197/2 ]580/2[( شـرح حال وی را آورده اسـت. ابن َحَجر )تهذیب الّتهذیب: 420/6 

]371/6[( ثقـه بـودن او را از ابن اعرابـی و مسـلمة بـن قاسـم، نقـل کـرده اسـت. ابن ِحّبـان )الّثقـات 

]391/8[( از او یـاد نمـوده اسـت.

حدیث غدیر از طریق وی در صفحۀ 31 با طریق صحیح و  راویانی که همه ثقه هستند، گذشت.

کان آورده است.
ّ
که ابن َخِل کرمانشاه است؛ چنان  1. دیَنَور سرزمینی در حوالی 
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ف الُمسند؛ د. 276(�
ّ
135. حافظ احمد بن حاِزم ِغفاری کوفی، مشلور به ابن ابی َغَرَزه )مؤل

ابن ِحّبـان )الّثقـات ]44/8[( از او یـاد کـرده و وی را دقیـق و اسـتوار شـمرده؛ چنـان کـه ذهبـی 

)تذکـرة الحّفـاظ: 171/2 ]594/2[( آورده اسـت.

حدیـث غدیـر از طریـق وی بـا طریـق صحیح و راویانی که همه ثقه هسـتند، در صفحات 

20 و 32 گذشـت. حدیـث گواه خواهـی بـه لفـظ عمـرو ذی ُمـّر، بـا طریـق صحیـح و راویانـی کـه 

همه ثقه هستند، با سند وی خواهد آمد.

136. حافظ محّمد بن عیسی؛ ابوعیسی ِترِمذی )د. 279(�

وی یکـی از پیشـوایان ششـگانه و از صاحبـان کتاب هـای »صحیـح« و از هرگونـه تعریـف 

بی نیـاز اسـت.

بـه صفحـات 27 و 33 و 34 و 35 و 41 و 48 و نیـز بـه صفحـات دیگـر بنگریـد. بسـیاری 

ازطریق هـای وی صحیـح و راویانشـان ثقـه هسـتند.

137. حافظ احمد بن یحیی َبالُذری )د. 279(�

پیشـوایان اسـالم، از روزگار او تـا امـروز، بـه وی و نوشـته هایش اعتمـاد ورزیـده و از او نقـل 

حدیـث کرده انـد. او )أنسـاب األشـراف ]108/2-112[( حدیـث غدیـر را بـا ذکـر سـند آورده اسـت.

 138. حافلللظ ابراهیلللم بلللن حسلللین کسلللائی َهْمدانلللی؛ ابواسلللحاق، مشللللور بللله ابن دیزیلللل 

)د. 281/280(�

چنـان کـه خواهـد آمـد، وی از ابوسـعید یحیـی ُجْعفـی )د. 237( روایـت می کنـد. ذهبـی 

کـم، ثقـه و امیـن بـودن او را نقـل کـرده اسـت. )تذکـرة الحّفـاظ: 183/1 ]608/2[( از حا

او حدیـث سـوارگان را بـا طریـق صحیـح و راویانـی کـه همـه ثقـه هسـتند، در کتـاب ِصّفیـن 

روایـت کـرده اسـت کـه خواهـد آمـد. نیـز وی نـزول آیـۀ »سـأل سـائل« در پیرامـون رویـداد غدیـر را 

روایـت کـرده اسـت.
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139. حافظ احمد بن عمرو؛ ابوبکر َشیبانی، مشلور به ابن ابی عاصم )د. 287(�

پیشـوایی بـه  را  او  و  آورده  را  وی  حـال  شـرح   )]640/2[  214/2 الحّفـاظ:  )تذکـرة   ذهبـی 

 و پارسایی و راستگویی و فقاهت ستوده است.

حدیث وی در صفحات 42 و 55 گذشـت. حدیث گواه خواهی روز َرْحَبه با لفظ زاذان، 

از او خواهـد آمد.

140. حافلظ زکرّیلا بلن یحیلی بلن إیلاس؛ ابوعبدالّرحملان ِسلْجزی1 )مشللور بله خّیلاط الّسلّنه؛ 

سلکنا گزیلده در دمشلق؛ د. 289 در 94 سلالگی(.

َنسائی و َاْزدی و ذهبی )تذکرة الحّفاظ: 223/2 ]650/2[( وی را ثقه شمرده اند.

حدیـث وی بـا طریـق صحیـح و راویانـی کـه همـه ثقـه هسـتند، در صفحـۀ 85 گذشـت. 

َنسـائی )الّسـنن الکبـری: ص25 ]135/5[( بـا ذکـر سـند از زکرّیـا بـن یحیـی، از ]محّمـد بـن یحیـی، 

از[2 یعقوب بن جعفر بن َکثیر بن ابی َکثیر، از ُمهاجر بن ِمسـمار، از عایشـه بنت سـعد، از سـعد 

روایـت کـرده اسـت: »در راه مّکـه، همـراه رسـول خدا؟ص؟ بودیـم ... .« ایـن روایـت تـا پایـان در 

صفحـۀ 38 ذکـر شـد.

141. حافظ عبداهلل بن احمد بن حنبل؛ ابوعبدالّرحمان َشیبانی )د. 290(�

خطیـــب بغـــدادی )تاریـــخ بغـــداد: 375/9( او را بـــه ثقـــه و دقیـــق و اســـتوار و فهیـــم بـــودن 

ــه  ــم کـ ــاهد بوده ایـ ــواره شـ ــد: »همـ ــاظ: 237/1 ]665/2[( گویـ ــرة الحّفـ ــی )تذکـ ــت. ذهبـ ــتوده اسـ سـ

گاه بـــه ضعف هـــای حدیـــث و نام هـــای  اســـتادان حدیـــث مـــا، عبـــداهّلل را رجال شـــناس و آ

راویـــان و نیـــز پی گیـــِر همیشـــگِی حدیـــث، شـــمرده اند؛ چنـــدان کـــه برخـــی افـــراط ورزیـــده، وی 

ـــر پـــدرش، پیشـــوای حنبلیـــان، مقـــّدم شـــمرده اند.«  ـــودن و حدیث شناســـی، ب را در ُپرحدیـــث ب

بـــه صفحـــۀ 31 بنگریـــد.

1. ِسْجز، نام دیگر ِسِجستان است.

کویت با تحقیق احمد میر بن بلوشی )ص114( افزوده شد.)ط.( ب از چاپ 
ّ

2. درون قال

)217(
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حدیث وی با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، گذشت. نیز حدیثش با سند 

صحیح در صفحۀ 38 ذکر شد. حدیث گواه خواهی به طریق های صحیح، از وی خواهد آمد.

ل؛ د. 292(�
ّ
ف الُمسند المعل

ّ
142. حافظ احمد بن عمرو؛ ابوبکر بّزار بصری )مؤل

گردآورد  ُمسندی  و  بود  حافظ  و  ثقه  »وی  گوید:  بغداد: 334/4(  )تاریخ  بغدادی   خطیب 

و در آن، در پیرامون احادیث چند و چون کرد و ضعف های آن ها را تبیین نمود.« ذهبی )تذکرة 

الحّفاظ: 228/2 ]653/2[( شرح حال وی را آورده و ثقه بودنش را از داَرُقْطنی نقل کرده است.

بـه  او  نیـز حدیـث  و 52 و 56 گذشـت.  و 51   41 حدیـث وی در صفحـات 22 و 33 و 

طریق هـای دیگـر، خواهـد آمـد. از ایـن میـان، چندین طریق صحیح هسـتند و راویانش ثقه اند 

و حافـظ َهیَثمـی ]مجمـع الّزوائـد: 105/9[ آن هـا را صحیـح شـمرده اسـت.

ف الّسنن؛ د. 292(�
ّ
143. حافظ ابراهیم بن عبداهلل بن مسلم کّجی بصری )مؤل

کـه  اسـت  کـرده  نقـل  و  آورده  را  وی  حـال  شـرح   )]620/2[  195/2 الحّفـاظ:  )تذکـرة  ذهبـی 

داَرُقْطنـی و جـز او، وی را ثقـه شـمرده اند؛ و او تیزهـوش و بزرگـوار و حدیث شـناس بـوده و ُبْحُتـری 

]شـاعر بـزرگ[ وی را سـتوده اسـت.

او حدیـث تهنیـت را بـا طریـق صحیـح و راویانـی کـه همـه ثقـه هسـتند، روایـت کـرده کـه 

خواهـد آمـد.

144. حافظ صالح بن محّمد بن عمرو بغدادی )ملّقب به َجَزره؛ د. 294/293(�

خطیــب بغــدادی )تاریــخ بغــداد: 322/9( شــرح حــال وی را آورده و گفتــه اســت: »او حافــظ 

گاهــی از حــال راویــان  و ســرآمد و از پیشــوایان دانــش حدیــث بــود. در دانــش اثرشناســی و آ

ــود.« ذهبــی  ــد؛ و بســیار راســتگو و دقیــق و اســتوار و امیــن ب ــه وی مراجعــه می کردن احادیــث، ب

ــاد کــرده و از داَرُقْطنــی ]المؤتلــف و المختلــف: 750/2[ نقــل  )تذکــرة الحّفــاظ: 215/2 ]641/2[( از او  ی

نموده که وی ثقه و حافظ و حدیث شناس بوده است.

حدیثش در صفحات 31 و 34 با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، گذشت.

98/1
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145. حافظ محّمد بن عثمان بن ابی َشیبه؛ ابوجعفر َعْبسی کوفی )د. 297(�

کم )المسـتدرک علی الّصحیحیـن ]132/3[(  حافـظ صالـح َجَزره وی را ثقه شـمرده اسـت. حا

آورده انـد، صحیـح  از طریـق وی  را کـه  و ذهبـی )تلخیـص المسـتدرک علـی الّصحیحیـن( روایاتـی 

شـمرده اند. ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 233/2 ]661/2[( شـرح حـال وی را آورده اسـت.

حدیـث غدیـر وی بـا سـندش در صفحـۀ 43 گذشـت. نیـز حدیـث نـزول آیـۀ تبلیـغ در روز 

غدیـر خـّم، بـا سـند وی خواهـد آمد.

146. قاضی علی بن محّمد َمّصیصی.

او اسـتاِد حافظ َنسـائی و همانندان وی اسـت. َنسـائی )الّسـنن الکبری( وی را ثقه شـمرده؛ 

چنـان کـه در الخالصـه تألیـف خزرجی )ص135 ]256/2[( آمده اسـت. نیز ابن َحَجر )تقریب الّتهذیب 

]44/2[( وی را ثقـه شـمرده و ثقـه بـودن او را در تهذیـب الّتهذیـب )380/7 ]333/7[( از َنسـائی و 

ابن ِحّبـان ]الّثقـات: 477/8[ و مسـلمة بـن قاسـم حکایـت کـرده اسـت. َنسـائی ]الّسـنن الکبـری: 

131/5[ از وی، حدیـث گواه خواهـی را بـا لفـظ سـعید و زیـد بـا طریـق صحیـح و راویانـی کـه همـه 

ثقـه هسـتند، آورده اسـت.

147. ابراهیم بن یونس بن محّمد مؤّدب بغدادی )سکنا  گزیده در َطَرُطوس؛ ملّقب به َحَرمی(.

ابن ِحّبـان )الّثقـات ]82/8[( از او یـاد کرده اسـت. َنسـائی، و به پیـروی از او، ابن َحَجر )تقریب 

الّتهذیب ]47/1[( وی را بسیار راستگو شمرده اند.

بـن  یونـس  بـن  َحَرمـی  از  بـا ذکـر سـند  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ : ص4 ]ص38[(  َنسـائی )خصائـص 

محّمـد َطَرُطوسـی، از ابوَغّسـان _ مالـک بـن اسـماعیل _ از عبدالّسـالم1، از موسـی صغیـر _ ذکـر 

شـده در صفحـۀ 81 _ از عبدالّرحمـان بـن سـابط، از سـعد روایـت کـرده اسـت: »نشسـته بـودم 

ئـــی )د. 187 در 96 ســـالگی( اســـت. ابوحاِتـــم ]الجـــرح  کوفـــی مال  1. وی حافـــظ عبدالّســـالم بـــن َحـــْرب َنْهـــدی؛ ابوبکـــر 

ثقـــه شـــمرده اند. ابن َحَجـــر )تهذیـــب  را  بـــن ابی َشـــیبه، وی  یعقـــوب  و  داَرُقْطنـــی  و  ِترِمـــذی  و  الّتعدیـــل: 47/6[  و 

یـــان ایـــن ســـند، پیش تـــر ســـخن رفـــت. الّتهذیـــب: 317/6 ]282/6[( شـــرح حـــال وی را آورده اســـت. در بـــارۀ دیگـــر  راو
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99/1



189 طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر )به ترتیب زمان وفات( 

کـه دیـدم از علـی بدگویـی می کننـد ... .« ایـن روایـت بـا طریـق صحیـح و راویانـی کـه همـه ثقـه 

هسـتند، در صفحـۀ 38 گذشـت.

148. ابوهریره محّمد بن اّیوب واسسی.

ابوحاِتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 197/7[ و خزرجـی ]الخالصـه: 383/2[ او را صالـح شـمرده اند. 

ابن َحَجـر )تقریـب الّتهذیـب ]147/2[( شـرح حـال وی را آورده و او را صالـح دانسـته اسـت. همـو 

)تهذیـب الّتهذیـب: 69/9 ]59/9[( گویـد: »ابن ِحّبـان )الّثقـات ]114/9[( از او یـاد کـرده و ابن ابی حاِتـم 

کم )المستدرک علی الّصحیحین:  نقل کرده که پدرش در سال 214 از وی حدیث نوشته؛ و نیز حا

109/3 ]118/36[( حدیـث او را صحیـح شـمرده اسـت.«

کم آن را صحیح شـمرده اسـت، در صفحۀ 31 گذشـت. نیز  حدیث وی با سـندی که حا

حدیث نزول آیۀ »سأل سائل« در پیرامون رویداد غدیر، از او خواهد آمد.

  ]سدۀ چهارم[

149. حافظ عبداهلل بن َصْقر بن َنصر؛ ابوالعّباس ُسکری بغدادی )د. 302(�

از  و  ثقـه دانسـته  را  او  و  آورده  را  )تاریـخ بغـداد: 483/9( شـرح حـال وی  خطیـب بغـدادی 

داَرُقْطنـی نقـل کـرده کـه او بسـیار راسـتگو بـوده اسـت.

حدیث وی با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، در صفحۀ 39 گذشت.

الّسلللنن؛ د. 303 در لللف 
ّ
َنسلللائی )مؤل بلللن شلللعیب  ابوعبدالّرحملللان احملللد   150. حافلللظ 

 88 سالگی(.

ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 268/2 ]698/2[( از داَرُقْطنـی نقـل کـرده اسـت: »َنسـائی فقیه تریـِن 

نیشـابوری  از   همـو  نیـز  بـود.«  ایشـان  حدیث شـناس تریِن  و  مصـر،  در  خـود  روزگار  اسـتادان 

حکایت کرده که َنسـائی پیشـوایی بدون معارض بوده اسـت. ُسـْبکی )طبقات الّشـافعّیة الکبری: 

84/2 ]14/3[( از ابوجعفر َطحاوی حکایت کرده که َنسـائی از پیشـوایان مسـلمانان بوده اسـت. 
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پیشـوای  »َنسـائی  اسـت:  کـرده  نقـل  ابن یونـس  از   )]140/11[  123/11 هایـه:  الّنِ و  )البدایـة  ابن َکثیـر 

حدیـث و ثقـه و دقیـق و اسـتوار و حافـظ بـود.«

وی حدیث غدیر را در الّسنن و الخصائص، با طریق های بسیار  که بیش تر صحیح هستند 

و راویانشـان ثقه انـد، بـا ذکـر سـند روایـت کـرده اسـت. شـّمه ای از آن، خواهـد آمـد و شـّمه ای در 

صفحـات 18 و 30 و 31 و 35 و 38 و 45 و 48 و 49 و 85 و 89 و 92 گذشـت.

للف 
ّ
للوزی1 )مؤل

ُ
151. حافللظ حسللن بللن سللفیان بللن عامللر؛ ابوالعّبللاس َشللیبانی َنَسللوی بال

المسند الکبیر؛ د. 303(�

َسـْمعانی )أنسـاب األشـراف ]270/1[( گویـد: »او در فقـه و دانـش و ادب سـرآمد بـود.« همـو در 

جای دیگر، وی را پیشـوایی دقیق و پرهیزگار و حافظ دانسـته اسـت. ُسـْبکی )طبقات الّشـافعّیة 

کـم نقـل کـرده اسـت: »او محـّدث خراسـان در  روزگار خـود بود و در  الکبـری: 210/2 ]263/3[( از حا

اسـتواری و ُپرحدیثـی و فهـم و فقـه و ادب، سـرآمد بـه شـمار می رفـت.«

بـه  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  گواه خواهـی  حدیـث  نیـز  گذشـت.   19 صفحـۀ  در  وی  حدیـث 

حدیـث غدیـر در روز جمـل، و هـم حدیـث تهنیـت بـا طریـق صحیـح و راویانـی کـه همـه ثقـه 

آمـد. از وی خواهـد  هسـتند، 

ف المسند الکبیر؛ د. 307(�
ّ
152. حافظ احمد بن علی موصلی؛ ابوَیْعلٰی )مؤل

را  وی   )]707/2[  274/2 الحّفـاظ:  )تذکـرة  ذهبـی  و  کـم  حا و   ]55/8 ]الّثقـات:  ابن ِحّبـان 

نیـک روش و  حافـظ  »وی  گویـد:   )]149/11[  130/11 هایـه:  الّنِ و  )البدایـة  ابن َکثیـر  شـمرده اند.   ثقـه 

 و خوش تألیف بود و در روایت، عدالت می ورزید و حدیث را به درستی روایت می کرد.«

حدیـث وی، در صفحـات 15 و 19 و 51 گذشـت. نیـز حدیـث گواه خواهـی و همچنیـن 

حدیـث گواه خواهـی جوانـی از ابوهریـره بـه حدیـث غدیـر، بـا طریـق صحیـح و راویانـی کـه همـه 

ثقـه هسـتند؛ و هـم حدیـث تهنیـت بـا سـند صحیـح از او خواهـد آمـد.

که با آن، سه چهار فرسنگ فاصله دارد. ]معجم البلدان: 329/1[ وز، از روستاهای »نسا« است 
ُ
1. بال
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للف الّتفسللیر و الّتاریللخ کلله هللر دو رایللج 
ّ
153. حافللظ محّمللد بللن َجریللر طبللری؛ ابوجعفللر )مؤل

د. 310(� هسللتند؛ 

خطیـب بغـدادی )تاریـخ بغـداد: 162/2-169( شـرح حـال وی را آورده و گفتـه اسـت: »وی از 

دانشورانی بود که سخنش مبنای داوری بود و به سخنش استناد می کردند؛ زیرا حدیث شناس 

و فاضل بود.« سپس او را بسیار ستوده است.

ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 277/1-283 ]710/2[( از او یـاد نمـوده و وی را به پیشـوایی و پارسـایی 

و پرهیـز از دنیـا سـتوده اسـت. او کتابی مسـتقل در بارۀ غدیـر دارد.

حدیـــث وی در صفحـــات 15 و 19 و 20 و 41 و 44 و 48 و 55 و 57 و 68 گذشـــت و بـــه 

ــز خواهـــد آمـــد. ــر نیـ طریق هـــای دیگـ

154. ابوجعفر احمد بن محّمد ُضَبعی احول )د. 311(�

از وی حدیث گواه خواهی روز َرْحَبه با لفظ عبدالّرحمان خواهد آمد.

ف المسند الکبیر؛ د. 313(�
ّ
ف ُقلستانی؛ ابوقریش )مؤل

َ
155. حافظ محّمد بن ُجمعة بن َخل

خطیـب بغـدادی )تاریـخ بغـداد: 169/2( گویـد: »او نگاهبـان حدیث، حافظ، دقیـق، فراوان 

حدیـث شـنیده، و پرسـفر  بـود.« ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 328/2 ]766/2[(1 از ابوعلـی حافـظ نقـل 

کـرده اسـت: »برتریـِن مـا، ابوقریـش اسـت کـه حافـظ و ثقه و امین اسـت.«

 در صفحـۀ 19 بـه حدیـث وی اشـاره شـد. نیـز از وی، حدیـث تهنیـت بـا طریـق صحیـح 

و راویانی که همه ثقه هستند، خواهد آمد.

156. حافظ عبداهلل بن محّمد َبَغوی؛ ابوالقاسم )د. 317(�

خطیـب بغـدادی )تاریـخ بغـداد: 111/10-117( شـرح حـال وی را آورده و گفته اسـت: »وی ثقه 

و دقیـق و اسـتوار و ُپرحدیـث و فهیـم و حدیث شـناس بـود.« همـو از موسـی بـن هـارون حکایـت 

گـر  روا بـود بـه انسـانی »برتـر از ثقـه« گفتـه شـود، این صفـت از آِن ابوالقاسـم بود. کـرده اسـت کـه ا

1. در آن، به جای »خیرنا )= برتریِن ما(« عبارت »أخبرنا« آمده است.)غ.(

)223(
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او )المعجـم( حدیـث سـوارگان را کـه خواهـد آمـد، روایـت کـرده اسـت. حدیـث وی با سـند 

حسـن در صفحۀ 31 گذشـت.

157. ابوبشر محّمد بن احمد دوالبی1 )ز. 224؛ د. 320(�

ـــکان )85/2 ]352/4[( آمـــده، بـــه روایـــت او اعتمـــاد 
ّ
چنـــان کـــه در وفیـــات األعیـــان ابن َخِل

اســـت. می شـــده 

حدیث وی با دو سند صحیح و  راویانی که همه ثقه هستند، در صفحات 24 و 31 گذشت.

158. ابوجعفر احمد بن عبداهلل بن احمد بّزاز )مشلور  به ابن نیری؛ز. 232؛ د. 320(�

خطیب بغدادی )تاریخ بغداد: 226/4( شرح حال وی را آورده و او را ثقه دانسته است.

حدیث وی با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هسـتند، در آیۀ إکمال دین و حدیث 

تهنیت، خواهد آمد.

ْزدی َطحاوی2 حنفی مصری )ز. 229؛ د. 321(�
َ
159. حافظ ابوجعفر احمد بن محّمد ا

هایه:  وی استاد فقه و حدیث بود که ریاست دینی در مصر بدو رسید. ابن َکثیر )البدایة و الّنِ

174/11]198/11[( شرح حال وی را آورده و گفته است: »او از افراد ثقه و دقیق و استوار، و حافظی 

نکته سنج بود.« ذهبی )تذکرة الحّفاظ: 30/3 ]808/3[( از ابن یونس حکایت کرده است که او ثقه 

و دقیق و استوار و فقیه و اندیشه مندی بوده که همانند خویش را بر جای ننهاده است.

حدیث وی با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، در صفحات 40 و 55 گذشت.

160. ابواسحاق ابراهیم بن عبدالّصمد بن موسی هاشمی )د. 325(�

خطیب بغدادی )تاریخ بغداد: 137/6( شرح حال وی را آورده است.

حدیــث گواه خواهــی مــردی عراقــی از جابــر انصــاری بــه حدیــث غدیــر، بــه طریــق وی 

ــد. ــد آم خواه

1. دوالب روستایی از توابع ری و اهواز و نیز جایی در شرق بغداد بوده است. ]معجم البلدان: 485/2[

2. َطحا روستایی بوده در منطقۀ َصعید در مصر؛ و َاْزد قبیله ای بوده در یمن. ]معجم البلدان: 22/4[
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ف الفروق و نوادر األصول(�
ّ
161. حافظ حکیم محّمد بن علی ِترِمذی صوفی شافعی )مؤل

چنــان کــه در شــرح حــال او در آغــاز کتابــش، نــوادر األصــول، آمــده، وی در ســال 285 از یکــی 

از اســتادانش حدیــث روایــت کــرده ]و تــا آن ســال زنــده بــوده[ اســت. حافــظ ابوُنَعیــم )حلیــة 

األولیــاء ]233/10[( او را ســتوده و ُســْبکی )طبقــات الّشــافعّیة الکبــری: 20/2 ]245/2[( شــرح حــال وی 

را آورده اســت.

حدیث غدیر از وی در صفحۀ 27 گذشت.

162. حافلللظ ابن حافلللظ عبدالّرحملللان بلللن ابی حاِتلللم محّملللد بلللن ادریلللس تمیملللی َحْنَظللللی 

رازی )د. 327(�

ذهبی )تذکرة الحّفاظ: 48/3 ]829/3[( شرح حال وی را آورده و او را به پیشوایی و حفظ 

و قدرت تشخیص و ارزیابی حدیث، ستوده و از ابوالولید باجی، ثقه بودنش را حکایت کرده 

است. ُسْبکی )طبقات الّشافعّیة الکبری: 237/2 ]324/3[( ضمن آوردن شرح حال او، از ابوَیْعلٰی 

خلیلی نقل کرده که وی پارسا و در زمرۀ ابدال )= مردان برگزیدۀ خداوند( بوده است.

حدیـث غدیـر از وی در صفحـۀ 44 گذشـت و نیـز در بـاب حدیـث نزول آیۀ تبلیغ در شـأن 

علـی؟ع؟ خواهد آمد.

163. ابوعمر احمد بن عبدَرّبه ُقْرُطبی )د. 328(�

از  »او  گفتـه اسـت:  و  آورده  را  )وفیـات األعیـان:34/1 ]110/1[( شـرح حـال وی  ـکان 
ّ
ابن َخِل

کتـاب الِعقـد  کـه محفوظـات بسـیار داشـت و بـر اخبـار مـردم احاطـه داشـت.  دانشـورانی بـود 

کـه بسـی سـودمند اسـت، نگاشـته اسـت.« الفریـد را 

ــزده  ــه پانـ ــد الفریـــد: 275/2 ]122/4[( آورده اســـت: »علـــی در حالـــی اســـالم آوْرد کـ وی )الِعقـ

ــاله بـــود و نخســـتین کســـی بـــود کـــه بـــه یکتایـــی خداونـــد و رســـالت محّمـــد شـــهادت داد   سـ

و پیامبـــر _ علیـــه الّصـــالة و الّســـالم _ ]در بـــارۀ او[ فرمـــود: ›هـــر کـــه مـــن بـــر وی والیـــت دارم، علـــی نیـــز 

ـــاری کنـــد؛  ـــدارد و ی ـــاری کـــن هـــر کـــه او را دوســـت ب ـــدار و ی ـــا! دوســـت ب  مـــوالی او اســـت. بارخدای

و دشمن بدار هر که را با او دشمنی ورزد.‹«
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از وی، احتجـــاج مأمـــون در برابـــر چهـــل فقیـــه بـــه احادیثـــی از جملـــه حدیـــث غدیـــر، 

ــد. ــد آمـ خواهـ

164. فقیه ابوعبداهلل حسین بن اسماعیل بن سعید َمحاِملی َضّبی )د. 330 در 95 سالگی(.

ثقـه و بسـیار  َسـْمعانی )أنسـاب االشـراف ]208/5[( او را فاضـل و راسـتگو و دیانت پیشـه و 

راسـتگو  بسـیار  »او  گویـد:  هایـه: 203/11 ]230/11[(  الّنِ و  )البدایـة  ابن َکثیـر  راسـتگو دانسـته اسـت. 

را  توابـع آن  و  فـارس  بـود. 60 سـال قضـاوت کوفـه و منطقـۀ  و دیانت پیشـه و فقیـه و محـّدث 

عهـده دار بـود. سـپس از ایـن همـه کنـاره گرفـت و خانه نشـین گشـت و بـه شـنیدن و شـنواندِن 

پرداخـت.« حدیـث 

حدیـث غدیـر از وی در صفحـات 51 و 55 بـا سـندی کـه در امالـِی خـود، آن را صحیـح 

شـمرده، گذشـت. نیز از او، حدیث گواه خواهی با لفظ زید بن ُیَثْیع، با طریق صحیح و راویانی 

کـه همـه ثقـه هسـتند، خواهـد آمد.

ل )ز. 234؛ د. 331(�
ّ

165. ابونصر َحْبشون بن موسی بن اّیوب خال

او استاِد حافظ داَرُقْطنی و همانندان وی بود. خطیب بغدادی )تاریخ بغداد: 290/8( شرح 

حال وی را آورده و او را ثقه دانسته است.

حدیـث و شـرح حـال وی در بـاب روزۀ غدیـر خواهـد آمـد. در آن جـای، آشـکار می شـود کـه 

سـند او صحیـح اسـت و راویانـش همـه ثقه هسـتند.

166. حافظ ابوالعّباس احمد بن ُعْقَده )د. 333(�

بـه هـر یـک از شـرح حال نامه ها کـه بنگریـد، شـرح حـال و سـتایش وی را می یابیـد. ]بنگریـد 

بـه: تذکرة الحّفاظ: 839/3؛ لسـان المیـزان: 287/1�[

فـان ]در بـارۀ غدیـر[ 
ّ
وی کتابـی مسـتقل در بـارۀ حدیـث غدیـر نگاشـته کـه در بخـش مؤل

تفصیـل آن خواهـد آمـد. او حدیـث غدیـر را بـه طریق هـای فـراوان و صحیـح آورده کـه برخـی 

گذشـت و برخـی خواهـد آمـد.
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ف عّسار کوفی )سکنا  گزیده در بغداد(.
َ
167. ابوعبداهلل محّمد بن علی بن َخل

خطیـب بغـدادی )تاریـخ بغـداد: 57/3( شـرح حـال وی را آورده و از محّمـد بـن منصـور نقـل 

ف، ثقه و امین و درست اندیش بود.«
َ
کرده است: »محّمد بن علی بن َخل

ــتند، در صفحـــۀ ــه هسـ ــه ثقـ ــه همـ ــا طریـــق صحیـــح و راویانـــی کـ ــر از وی بـ  حدیـــث غدیـ

 66 گذشت.

ف المسند الکبیر؛ د. 335(�
ّ
یب؛ ابوسعید الّشاشی )مؤل

َ
168. حافظ َهیَثم بن کل

ذهبی )تذکرة الحّفاظ: 66/3 ]848/3[( شرح حال وی را آورده و او را ثقه دانسته است.

حدیـث غدیـر از وی در صفحـۀ 40 گذشـت. گنجـی ]کفایـة الّطالـب: ص287[ گویـد: »ایـن 

حدیـث حسـن اسـت و ]افـزون بـر سـند[ مضمـون آن نیـز صحیـح اسـت.«

169. حافظ محّمد بن صالح بن هانی؛ ابوجعفر  َوّراق نیشابوری )د. 340(�

هایـه: 2251/11( شـرح حـال وی را آورده و گفتـه اسـت: »وی ثقـه و پارسـا  ابن َکثیـر )البدایـة و الّنِ

بـود و جـز از دسـترنج خـود نمی خـوْرد و نمـاز شـب را تـرک نمی کـرد.« ُسـْبکی )طبقـات الّشـافعّیة 

الکبـری: 164/2 ]174/3[( شـرح حـال وی را آورده و او را سـتوده اسـت.

ــۀ ــتند، در صفحـ ــه هسـ ــه ثقـ ــه همـ ــا طریـــق صحیـــح و راویانـــی کـ ــر از وی بـ حدیـــث غدیـ

 20 گذشت.

170. حافللظ ابوعبللداهلل محّمللد بللن یعقللوب بللن یوسللف َشللیبانی نیشللابوری )مشلللور بلله 

للف المسللند الکبیللر(�
ّ
ْخللَرم؛ ز. 250؛ د. 344؛ مؤل

َ
ابن ا

ذهبــی )تذکــرة الحّفــاظ: 82/3 ]864/3[( شــرح حــال وی را آورده و او را ســتوده و گفتــه اســت: 

کــم گویــد کــه وی ســرآمِد دانشــوران نحــو  بود و هرگــز دچار خطای  »او از پیشــوایان حدیــث بــود. حا

ادبــی نمی شــد؛ او را  گفتــاری نیکــو در بــاب ضعــف احادیــث و راویــان اســت؛ و مــن از محّمــد بــن 

صالــح بــن هانــی شــنیدم کــه ابن ُخَزیمــه، ابوعبــداهّلل بــن یعقــوب را بــر همــۀ معاصرانــش مقــّدم 

1. در آن، محّمد بن صالح بن زید آمده است.)غ.(
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می شــمرد و در هــر مشــکلی کــه برایــش رخ می نمــود، بــر ســخن وی تکیــه می کــرد و هــرگاه در 

مســأله ای شــک می ورزیــد، آن را بــر او عرضــه می نمــود.«

کـم نیشـابوری، از وی حدیثـی ]در بـارۀ غدیـر[ روایـت  حافـظ ابوبکـر  بیهقـی، از حافـظ حا

کـرده کـه در صفحـۀ 34 بـا طریـق صحیـح و راویانـی کـه همـه ثقـه هسـتند، گذشـت.

171. حافظ یحیی بن محّمد بن عبداهلل؛ ابوزکرّیا َعْنَبری َبْغیانی )د. 344 در 76 سالگی(.

َســـْمعانی )أنســـاب األشـــراف ]377/1[( شـــرح حـــال وی را آورده و او را ســـتوده اســـت. ُســـْبکی 

ـــاد کـــرده و گفتـــه اســـت: »او یکـــی از پیشـــوایان  )طبقـــات الّشـــافعّیة الکبـــری: 321/2 ]485/3[( از او  ی

کـــم وی را عـــادل و ادیـــب و مفّســـر و یگانـــۀ روزگار خویـــش، شـــمرده اســـت. از ابوعلـــی  اســـت و حا

حافـــظ شـــنیدم کـــه مـــردم از اســـنادی کـــه مـــا از بـــر کرده ایـــم، درشـــگفتی اند؛ حـــال آن کـــه مـــا 

گـــر ناچـــار  بودیـــم اندکـــی از دانـــش وی را از بـــر کنیـــم، درمی ماندیـــم؛ و مـــن کســـی را هماننـــد وی  ا

نمی شناســـم.«

حدیث غدیر از وی در صفحۀ 39 گذشت.

172. مسعودی؛ علی بن حسین بغدادی مصری )نسبش به عبداهلل بن مسعود  می رسد؛ د. 346(�

ُسْبکی )طبقات الّشافعّیة الکبری: 307/2 ]456/3[( شرح حال وی را آورده و گفته است: »او 

روایت شناس، فتوادهنده، و بسیار دانشمند بود. گویند که وی معتزلی بوده است.«

حدیـث حّجـت آوری امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ بـه حدیـث غدیـر در روز جمـل در برابـر َطلحـه، از 

وی خواهد آمد.

له ای 
ّ
173. ابوالحسلین محّملد بلن احملد بلن تمیلم خّیلاط َقْنَسلری _ در َقْنَسلرۀ َبلَردان ]= محل

در بغلداد[ منلزل داشلته1_ َحْنَظللی )ز. 259؛ د. 348(�

خطیب بغدادی )تاریخ بغداد: 283/1( شرح حال وی را آورده است.

صفحـۀ در  هسـتند،  ثقـه  همـه  کـه  راویانـی  و  صحیـح  طریـق  بـا  وی  از  غدیـر   حدیـث 

 31 گذشت.

1. معجم البلدان: 405/4.)غ.(
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دی؛ د. 348(�
ْ
174. حافظ جعفر بن محّمد بن ُنصیر؛ ابومحّمد خّواص )مشلور به ُخل

خطیـب بغـدادی )تاریـخ بغـداد: 226/7-231( شـرح حـال وی را آورده و گفتـه اسـت: »او ثقه 
و راسـتگو و دیانت پیشـه و فاضـل بـود.«

از وی، حدیـث نـزول آیـۀ إکمـال دیـن در شـأن علـی؟ع؟ بـا طریـق صحیـح و راویانـی کـه 
همـه ثقـه هسـتند، خواهـد آمـد.

175. ابوجعفر محّمد بن علی َشیبانی کوفی.1
کـــم )المســـتدرک علـــی الّصحیحیـــن ]168/3[(؛  ـــف مجموعـــۀ حدیثـــی اســـت. حا

ّ
 وی مؤل

و ذهبی در چند جای از الّتلخیص، حدیث وی را صحیح شمرده اند.
 حدیـث غدیـر از وی بـا طریـق صحیـح و راویانـی کـه همـه ثقـه هسـتند، در صفحـات 20

 و 32 گذشت.

ج بن عبدالّرحمان؛ ابومحّمد ِسِجستانی معّدل )د. 351(�
َ
ج بن احمد بن َدْعل

َ
176. حافظ َدْعل

خطیـب بغـدادی )تاریـخ بغـداد: 387/8-392( شـرح حـال وی را آورده و گفتـه اسـت: »او 
گواهـی  را  عدالتـش  و  می پذیرفتنـد  را  شـهادتش  حکم کننـدگان  و  بـود  اسـتوار  و  دقیـق  و  ثقـه 
می کردنـد. بـرای وی ُمسـندی گردآمـده اسـت.« داَرُقْطنـی گویـد: »در میـان اسـتادانمان، کسـی 
ندیـدم کـه همچـون او دقیـق و اسـتوار باشـد. او ثقـه و امیـن بـود.« عمـر بصـری گفتـه اسـت: »در 
 بغـداد، در میـان ایشـان کـه مـن برگزیـدم، هیـچ کـس را ندیـدم کـه نوشـته اش از وی درسـت تر

 و دریافِت حدیثش از او برتر باشد.«
کم )المسـتدرک علی الّصحیحین: 109/3  حدیث غدیر از وی در صفحۀ 31 با سـندی که حا

]118/3[( آن را صحیح شمرده، گذشت.

177. ابوبکر محّمد بن حسن بن محّمد نّقاش مفّسر موصلی بغدادی )د. 351(�
هایـــه: 242/11( شـــرح حـــال وی را آورده و گفتـــه اســـت: »وی مـــردی  ابن َکثیـــر )البدایـــة و الّنِ

ک نهـــاد، پارســـا، و عبادت پیشـــه بـــود و تفســـیر شـــفاء الّصـــدور از او اســـت.« پا
از وی، حدیث نزول آیۀ »سأل سائل« در پیرامون رویداد غدیر، خواهد آمد.

1. بنگرید به: سیر أعالم الّنبالء: 36/16.)غ.(
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178. حافظ محّمد بن عبداهلل شافعی بّزاز بغدادی )ز. 260؛ د. 354(�

خطیــب بغــدادی )تاریــخ بغــداد: 456/5( شــرح حــال وی را آورده و گفتــه اســت: »وی ثقــه 

و دقیــق و اســتوار و ُپرحدیــث و خــوش  تألیــف بــود.« همــو از داَرُقْطنــی حکایــت کــرده اســت کــه 

وی را ثقــه و امیــن شــمرده اســت.

 ذهبــی )تذکــرة الحّفــاظ: 96/3 ]880/3[( شــرح حــال وی را آورده، گویــد: »او ثقــه و دقیــق

 و استوار و امین بود و در آن روزگار، هیچ کس از او ثقه تر نبود.«

هایـــه: 260/11 ]294/11[( وی را ثقـــه و دقیـــق و اســـتوار و ُپرحدیـــث  الّنِ ابن َکثیـــر )البدایـــة و 

شمرده است.

از وی، حدیث گواه خواهی روز َرْحَبه با لفظ زید بن ارقم، با سند صحیح خواهد آمد.

179. حافظ ابوحاِتم محّمد بن ِحّبان بن احمد تمیمی ُبْستی )د. 354(�

ذهبی )تذکرة الحّفاظ: 133/3 ]920/3[( شـرح حال وی را آورده و گفته اسـت: »او از فقیهان 

کم او را گنجینۀ فقه و لغت و حدیث و اندرز و از مردان اندیشه مند  دین و حافظان آثار  بود. حا

شـمرده اسـت. خطیب وی را ثقه و تیزهوش و فهیم دانسـته است.«

هایـه: 259/11 ]293/11[( از او یـاد کـرده و گفتـه اسـت: »وی از حافظـان  ابن َکثیـر )البدایـة و الّنِ

فـان و تالشـگران بـود.«
ّ
بـزرگ و در زمـرۀ مؤل

ِضـره: 169/2 ]114/3[( حدیـث گواه خواهی روز َرْحَبه  حافـظ محّب الّدیـن طبـری )الّریاض الّنَ

را بـه لفـظ ابوالُطفیـل روایـت کـرده و گفتـه که آن را ابوحاِتم با ذکر سـند آورده اسـت.

ْخمی؛ ابوالقاسم َطَبرانی )ز. 260؛ د. 360(�
َ
180. حافظ سلیمان بن احمد بن اّیوب ل

ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 126/3-131 ]912/3[( شـرح حـال وی را آورده، گویـد: »او پیشـوای 

بسـیار دانشـمند و حّجـت ]در دانـش حدیـث[ و مرکـز  ِاسـناد حدیـث در جهـان ]اسـالم[ بود که 

از 1000 اسـتاد و بلکـه بیش تـر، حدیـث روایـت کـرد و از  یّکه تـازان ایـن عرصـه و  راسـتگو و امیـن 

بـود. ابوالعّبـاس شـیرازی وی را ثقـه شـمرده اسـت.«

)231(
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 او حدیـــث غدیـــر را بـــه طریق هـــای بســـیار روایـــت کـــرده کـــه بیش ترشـــان صحیـــح هســـتند 

و راویان اسنادشان ثقه هستند.

به صفحات 18 و 23 و 25 و 26 و 27 و 28 و 33 و 34 و 35 و 37 و 41 و 42 و 43 و 48 و  49 

و 51 و 53 و 55 و 58 و 59 و 66 بنگریـد. از او، حدیـث گواه خواهـی بـا لفـظ زیـد بـن ُیَثْیـع بـا طریـق 

صحیح و  راویانی که همه ثقه هستند، خواهد آمد.

ف المسند الکبیر؛ د. 365(�
ّ
181. احمد بن جعفر بن محّمد بن سلم؛ ابوبکر حنبلی )مؤل

هایه: 283/11 ]321/11[( گوید: »او ثقه بود و نزدیک به 90 سال زیست.« ابن َکثیر )البدایة و الّنِ

حدیث غدیر از  وی با طریق صحیح و  راویانی که همه ثقه هستند، در صفحۀ 66 گذشت.

182. ابوبکر احمد بن جعفر بن حمدان بن مالک َقسیعی1 )د. 368 در 96 سالگی(.

ــت  ــخ بغــداد: 74/4( شــرح حــال وی را آورده و از ابن مالــک، حکای خطیــب بغــدادی )تاری

کــرده اســت کــه او اســتادی صالــح بــوده؛ و از جــز او نقــل نمــوده کــه وی بســیار راســتگو بــوده 

اســت. نیــز بــه نقــل از َبْرقانــی آورده اســت: »بخشــی از نوشــته های او را آب گرفــت. وی آن هــا را از 

کتابــی کــه گوینــد خــود، آن را اســتماع حدیــث نکــرده بــود، بازنوشــت؛ از ایــن روی، بــه وی ایــراد 

ــه: 293/11 ]332/11[( او را ثقــه و ُپرحدیــث  های ــة و الّنِ ــر )البدای ــود.« ابن َکثی ، او ثقــه ب
ّ

ــد؛ و اال گرفته ان

شــمرده اســت.

کم )المستدرک علی الّصحیحین(؛ و ذهبی )الّتلخیص( صحیح شمرده اند. حدیث وی را حا

حدیـث گواه خواهـی روز َرْحَبـه بـه طریـق او از عبدالّرحمـان بـن ابی لیلـی و ابوالُطفیـل، بـا 

طریـق صحیـح و راویانـی کـه همـه ثقـه هسـتند، خواهـد آمـد.

کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 132/3 ]143/3[( بـا ذکر سـند از ابوبکر احمد بن جعفر  حا

بن حمدان َقطیعی _ در بغداد، از اصل نوشـتۀ او _ از عبداهّلل بن ]احمد بن[ حنبل، از پدرش، 

ـج، از عمـرو بـن میمـون، روایـت کـرده اسـت: »مـن نـزد 
ْ
از یحیـی بـن َحّمـاد، از ابوَعوانـه، از ابوَبل

ه ای است در فرادست غربی بغداد. ]معجم البلدان: 377/4[
ّ
که محل 1. منسوب به َقطیعة الّرقیق 
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ابن عّبـاس نشسـته بـودم کـه ُنـه تـن بـه محضـر وی آمدنـد و ... .« تمـام ایـن حدیـث بـا طریـق 

صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، در صفحۀ 50 گذشت.

زی2 )سللکنا  گزیللده در  183. ابوَیْعلللٰی زبیللر بللن عبللداهلل1 بللن موسللی بللن یوسللف بغللدادی َتللّوَ

نیشللابور؛ د. 370(�

خطیب بغدادی )تاریخ بغداد: 473/8( شـرح حال وی را آورده و ابن اثیر )الکامل فی الّتاریخ: 

4/9 ]444/5[( از او یاد کرده اسـت.

از وی، حدیث تهنیت با سند صحیح خواهد آمد.

ویۀ نیشابوری معّدل )د. 374 در 94 سالگی(.
ُ
184. ابوَیْعلٰی _ ابوبکر _ محّمد بن احمد بن بال

ــی، ثقــه بودنــش  ــخ بغــداد: 282/1( شــرح حــال وی را آورده و از َبْرقان خطیــب بغــدادی )تاری

کــم )المســتدرک علــی الّصحیحیــن ]146/3[( از وی بســیار روایــت آورده  را نقــل کــرده اســت. حا

 و حدیثش را صحیح شمرده است. ذهبی )الّتلخیص( نیز چنین کرده است.

حدیث غدیر از وی با سندی که همۀ راویانش ثقه هستند، در صفحۀ 31 گذشت.

185. حافظ علی بن عمر بن احمد داَرُقْسنی )د. 385(�

شـرح حال وی را در بسـیاری از شـرح حال نامه ها و کتاب های تاریخ توان یافت. خطیب 

بغدادی )تاریخ بغداد: 34/12( گوید: »او یگانۀ روزگار، برگزیدۀ دوران، تافتۀ جدابافته، و پیشـوای 

زمـان بـود کـه دانـِش اخبارشناسـی و شـناخت ضعـف احادیـث و نـام و احـوال راویـان، بـدو 

رسـید؛ و نیـز  راسـتگو و امیـن و فقیـه و عـادل بـود و شـهادتش پذیرفتـه می شـد و عقیده ای سـالم 

گاه بود.« و مذهبی نیکو داشت و به علوم دیگر جز حدیث هم آ

از وی، حدیـث روزۀ غدیـر و حدیـث گواه خواهـی روز َرْحَبـه، بـا طریق صحیـح و راویانی که 

همـه ثقه هسـتند، خواهد آمد.

کم، ُعَبیداهّلل بن موسی آمده است. 1. در الکامل، عبدالواحد بن موسی؛ و در حکایت شده از حا

کازرون. )معجم البلدان ]56/2[( ز، شهری بوده در فارس، نزدیک به  2. َتّوَ

)234(
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 186. حافلللظ حسلللن بلللن ابراهیلللم بلللن حسلللین؛ ابومحّملللد مصلللری )مشللللور بللله ابلللن زوالق؛ 

د. 387 در 81 سالگی(.

هایـه: 321/11 ]368/11[(  ـکان )وفیـات األعیـان: 146/1 ]91/2[(؛ و ابن َکثیـر )البدایـة و الّنِ
ّ
ابن َخِل

شـرح حـال وی را آورده انـد. چنـان کـه َمْقریـزی )الُخطـط و اآلثـار: 222/2 ]388/1[( حکایـت کـرده، 

وی در کتـاب تاریخـش، حدیـث غدیـر را روایـت کـرده اسـت.

187. حافظ ُعَبیداهلل بن محّمد ُعکَبری؛ ابوعبداهلل َبّسی حنبلی )مشلور  به ابن بّسه؛ د. 387(�

َسـْمعانی )أنسـاب األشـراف ]368/1[( از او یاد کرده و وی را به پیشـوایی و َفضل و دانشـوری و 

حدیث شناسـی و فقاهت و پارسـایی ستوده است.

او حدیث تهنیت را با ذکر سند روایت کرده است که با لفظ َبراء بن عازب خواهد آمد.

ص ذهبی؛ د. 393(�
ّ
188. حافظ محّمد بن عبدالّرحمان بن عّباس؛ ابوطاهر )مشلور  به ُمَخِل

را آورده و گفتـه اسـت: »او  هایـه: 333/11 ]382/11[( شـرح حـال وی  الّنِ و  )البدایـة  ابن َکثیـر 

اسـتادی ُپرحدیـث و ثقـه و از شایسـتگان بـود.«

ِضره: 169/2 ]114/3[( حدیث غدیر را با لفظ ُحْبشی _ در  محّب الّدین طبری )الّریاض الّنَ

ص ذهبی روایت کرده است.«
ّ
صفحۀ 25 ذکر او  رفت _ آورده و گفته است: »این حدیث را ُمَخِل

189. حافظ احمد بن سلل فقیه بخاری.

و 151 )المســتدرک علــی الّصحیحیــن ]133/3  او  و  کــم اســت  اســتادان حدیــِث حا از   وی 

 و 162[( از وی بســیار  روایــت نمــوده و حدیثــش را صحیــح شــمرده اســت. ذهبــی )الّتلخیــص( 

نیــز چنیــن کــرده اســت.

حدیث غدیر از  وی در صفحۀ 31 با دو طریق صحیح و  راویانی که همه ثقه هستند، گذشت.

190. عّباس بن علی بن عّباس َنسائی.

خطیب بغدادی )تاریخ بغداد: 154/12( شرح حال وی را آورده و او را ثقه شمرده است.

حدیث غدیر از  وی در صفحۀ 66 با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، گذشت.
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191. یحیی بن محّمد اخباری؛ ابوعمر بغدادی.

حدیث  او،  طریق  به  و  آورده  را  وی  حال  شرح   )236/14 بغداد:  )تاریخ  بغدادی  خطیب 

گواه خواهی روز َرْحَبه را به لفظ عبدالّرحمان و با سند حسن روایت کرده است که خواهد آمد.

  ]سدۀ پنجم[

م قاضی، محّمد بن طّیب بن محّمد؛ ابوبکر باِقالنی )د. 403(�
ّ
192. متکل

زیـد و بیـش از همـگان در علـم کالم سـخن 
ُ
او از اهالـی بصـره بـود کـه در بغـداد سـکونت گ

گفـت و تألیـف نمـود.

خطیب بغدادی )تاریخ بغداد: 379/5( وی را ثقه شمرده و ستوده است.

الـّرّد علـی المذاهـب  الّتمهیـد فـی  نـام  بـه  را در کتابـش  او حدیـث مـواالة و حدیـث تهنیـت 

آمـد. کـه خواهـد  کـرده  روایـت  و 227(  و 171  )ص169 

للع  193. حافللظ محّمللد بللن عبللداهلل بللن محّمللد؛ ابوعبللداهلل حاکللم َضّبللی )مشلللور  بلله ابن َبِیّ

نیشللابوری؛ د. 405(�

ـف المسـتدرک بـر دو کتـاب الّصحیـح رایـج اسـت. در 321 زاده شـد و از  کودکـی در 
ّ
وی مؤل

پـی حدیـث برآمـد و از سـال 330 اسـتماع حدیـث نمـود1�

الحّفـــاظ: 242/3 ]1039/3[(،  )تذکـــرة  بغـــداد: 473/5(، ذهبـــی  )تاریـــخ  بغـــدادی  خطیـــب 

غدیـــر حدیـــث  او  شـــمرده اند.  ثقـــه  را  وی   )]409/11[  355/11 هایـــه:  الّنِ و  )البدایـــة  ابن َکثیـــر   و 

ـــا ذکـــر ســـند  گـــون کـــه بیش ترشـــان را صحیـــح شـــمرده، در مســـتدرک خـــود ب ـــه طریق هـــای گونا  را ب

آورده اســـت.

برخــی از احادیــث وی، در صفحــات 20 و 31 و 32 و 35 و 39 و 45 و 48 و 51 و 55 

 گذشــت. نیــز از او، حدیــث گواه خواهــی روز َرْحَبــه بــه لفــظ زیــد بــن ُیَثْیــع بــا طریــق صحیــح

از َمحاِملـی  کـردن وی  روایـت  ترتیـب،  کـرده اسـت. بدیـن  یـاد  الحّفـاظ: 242/3 ]1039/3[(  را ذهبـی )تذکـرة  ایـن   .1 
)د. 330( درست به نظر می رسد.
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 و راویانــی کــه همــه ثقــه هســتند، و هــم حدیــث حّجــت آوری علــی ؟ع؟ بــه حدیــث غدیــر در روز 

جمل، خواهد آمد.

ر بغدادی)د. 405(� ت؛ ابوالحسن ُمَجِبّ
ْ
194. احمد بن محّمد بن موسی بن قاسم بن َصل

خطیـب بغـدادی )تاریـخ بغـداد: 95/5( شـرح حـال وی را آورده و از دّقـاق حکایـت کـرده کـه 

او اسـتادی صالـح و دیانت پیشـه بـوده اسـت.

از او، حدیـــث گواه خواهـــی مـــردی عراقـــی از جابـــر انصـــاری ]بـــه حدیـــث غدیـــر[ بـــا ســـند 

صحیـــح خواهـــد آمـــد.

195. حافظ عبدالملک بن ابی عثمان؛ ابوسعد نیشابوری )مشلور  به َخرگوشی1؛ د. 407(�

کـم نقـل کـرده اسـت:  ذهبـی )الِعَبـر فـی خبـر مـن غبـر ]214/2[( شـرح حـال وی را آورده و از حا

»کسـی را بـه جامعّیـت وی در بهـره وری از دانـش و پارسـایی و فروتنـی و هدایـت مـردم بـه سـوی 

خداونـد ندیـدم.«

از وی، حدیث تهنیت به دو طریق خواهد آمد.

196. حافظ احمد بن عبدالّرحمان بن احمد؛ ابوبکر فارسی شیرازی2 )د. 411/407(�

و پیشـوا را حافـظ  او  و  آورده  را  الحّفـاظ: 267/3 ]1065/3[( شـرح حـال وی  )تذکـرة   ذهبـی 

  و ُپرسـفر دانسـته و از ابوالفـرج َبَجلـی حکایـت کـرده اسـت کـه او بسـیار راسـتگو و حافـظ بـوده

 و این دانش را نیک می دانسته است.

 وی حدیـــث غدیـــر را از ابن عّبـــاس در کتـــاب مـــا نـــزل مـــن القـــرآن فـــی امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ بـــا 

ــز  ــغ نیـ ــۀ تبلیـ ــاب آیـ ــد و در بـ ــاره شـ ــه آن اشـ ــۀ 52 بـ ــرده اســـت. در صفحـ ــت کـ ــند روایـ ــر سـ ذکـ

ــد. ــد آمـ خواهـ

کویی بوده در نیشابور. ]معجم البلدان: 360/2[ 1. َخرگوش، نام 

2. ابوبکـر شـیرازی، عنوانـی اسـت بـرای دو نفـر: یکـی همیـن فـرد کـه حدیـث غدیـر را در کتـاب األلقـاب با ذکر سـند آورده؛ 
کـه از برجسـتگان سـدۀ ششـم بـوده کتـاب مـا نـزل مـن القـرآن فـی علـی   و دیگـری محّمـد بـن مؤمـن شـیرازی نویسـندۀ 

 و ابن شهرآشوب از وی روایت نموده است.)ط.(
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197. حافللظ محّمللد بللن احمللد بللن محّمللد بللن سلللل؛ ابوالفتللح بللن ابی فللوارس _ کنیللۀ 

جللّدش سلللل، ابوالفللوارس بللود _ )ز. 338؛ د. 412(�

خطیـب بغـدادی )تاریـخ بغـداد: 352/1( شـرح حـال وی را آورده و گفتـه اسـت: »او احادیث 

فـراوان نوشـته و گـرد آورده اسـت؛ و حافـظ و حدیث شـناس و امیـن و ثقـه و صالحّیتـش زبانـزد 

بوده اسـت. مردم احادیثی را که وی با دریافت از اسـتادان و تعیین سـند، برگزیده، نوشـته اند.«

از وی، حدیث تهنیت خواهد آمد.

198. حافظ احمد بن موسی بن َمْرَدَویه اصفلانی؛ ابوبکر )د. 410(�

ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 252/3 ]1050/3[( از او یـاد کـرده و گفتـه اسـت: »وی حافـظ و دقیـق 

و اسـتوار و بسـیار دانشـمند بـود و حدیث شناسـی ارزشـمند بـه شـمار می رفـت و حـال راویـان را 

خـوب می شـناخت و در ایـن رشـته دسـتی توانـا و تألیف هایـی لطیـف داشـت.«

در صفحات 15 و42 و 43 و 52 و 53 به حدیث وی اشـاره شـد. نیز در حدیث سـوارگان 

و آیـۀ اکمـال دیـن و حدیث تهنیـت خواهد آمد.

ف کتاب الّتجارب؛ د. 421(�
ّ
199. ابوعلی احمد بن محّمد بن یعقوب )ملّقب به مسکویه؛ مؤل

ابوحّیـان )اإلمتـاع: 35/1(؛ یاقـوت )معجم األدبـاء: 5/5-19(؛ و صفدی )الوافی بالوفیات: 269/2 

]109/8[( و جز ایشـان، او را سـتوده اند.

وی حدیـث غدیـر را در ندیـم الفریـد روایـت کـرده اسـت. عبـارت او در حّجـت آوری مأمـون، 

خلیفۀ عّباسی، در برابر فقیهان به حدیث غدیر، خواهد آمد.

ک بغلللدادی؛   200. قاضلللی احملللد بلللن حسلللین بلللن احملللد؛ ابوالحسلللن )مشللللور  بللله ابن َسلللّما

د. 424 در 95 سالگی(.

مـردی بـزرگ بـود و در جامـع منصـور، مجلـس موعظه ای داشـت. ایـن را خطیب بغدادی 

)تاریخ بغداد: 110/4( آورده اسـت.

وی حدیث نزول آیۀ إکمال دین در شأن علی؟ع؟ را روایت کرده است.
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نیشلللابوری )مفّسلللر مشللللور؛ َثْعلبلللی  ابراهیلللم  بلللن  بلللن محّملللد  ابواسلللحاق احملللد   .201 

 د. 437/427(�

ـکان )وفیـات األعیـان: 22/1 ]79/1[( شـرح حـال وی را آورده و گفتـه اسـت: »در دانـش 
ّ
ابن َخِل

تفسیر، یگانۀ روزگار خود بود و تفسیر بزرگی فراهم آوْرد که بر دیگر تفاسیر برتری دارد.«

فارسـی )تاریـخ نیسـابور( از او یـاد کـرده و گفتـه اسـت: »نقـل او صحیـح و دقیـق و اسـتوار  بـود. 

از  ابوطاهـر بـن ُخَزیمـه و امـام ابوبکـر بـن ِمهران ُمقری، حدیث روایت کرده اسـت. وی ُپرحدیث 

بود و اسـتادان فراوانی داشـت.«

در تفسـیرش، الکشـف و البیـان ]برگـۀ 181 و 234[ حدیـث نـزول آیـۀ تبلیـغ و نیـز آیـۀ »سـأل 

سـائل« در پیرامـون رویـداد غدیـر را بـا ذکـر سـند روایـت کـرده اسـت.

202. ابومحّمد عبداهلل بن علی بن محّمد بن بشران )ز. 355؛ د. 429(�

وی اسـتاد خطیـب بغـدادی بـود. خطیـب )تاریـخ بغـداد: 14/10( گویـد: »مـن از وی حدیـث 

برنوشـته ام و دریافـِت حدیثـش صحیـح بـود.«

حدیـث وی در حدیـث تهنیـت و حدیـث روزۀ غدیـر، بـا طریق صحیـح و راویانی که همه 

ثقـه هسـتند، خواهد آمد.

لف 
ّ
203. ابومنصلور عبدالمللک بلن محّملد بلن اسلماعیل َثعاِلبلی نیشلابوری )د. 429؛ مؤل

کتلاب یتیملة الّدهلر(�

او و تألیف هـای  آورده و  را  ـکان )وفیـات األعیـان: 315/1 ]178/3[( شـرح حـال وی 
ّ
ابن َخِل

هایـه: 44/12 ]55/12[( از او یـاد کـرده و گفتـه  ارزشـمندش را سـتوده اسـت. ابن َکثیـر )البدایـة و الّنِ

اسـت: »وی در لغـت و حدیـث و تاریـخ، سـرآمد و چیره دسـت و بهره بخـش بـود.«

او حدیـث غدیـر را در ثمـار القلـوب )ص511 ]ص636[( روایـت کـرده اسـت کـه در بخـش عید 

غدیر خواهد آمد.
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204. حافظ احمد بن عبداهلل؛ ابوُنَعیم اصفلانی )ز. 336؛ د. 430(�

تاریــخ  و کتاب هــای  از شــرح حال نامه ها  او، در بســیاری  از  شــرح حــال وی و ســتایش 

می شــود. یافــت 

ـکان )وفیـات األعیـان: 27/1 ]91/1[( گویـد: »او از محّدثـان بـزرگ و حافظـان ثقـه بـود
ّ
 ابن َخِل

بردنـد؛ بهـره  و  نمودنـد  اخـذ حدیـث  او  از  و دیگـران  گرفـت  فرا اسـتادان فاضـل، حدیـث  از   و 

 و کتابش به نام ِحلیة ]األولیاء[ از برترین کتاب ها است.«

ذهبـــی )تذکـــرة الحّفـــاظ: 292/3 ]1092/3[( از ابن َمْرَدَویـــه، نقـــل کـــرده اســـت: »ابوُنَعیـــم در عصـــر 

 خـــود، محـــّل مراجعـــۀ مـــردم بـــود و در هیـــچ جـــای، کســـی نبـــود کـــه بیـــش از وی حافـــظ حدیـــث 

ـــا نزدیـــک نیمـــروز  ـــه نوبـــت، ت ـــزد وی ِگردآمـــده، هـــر روز ب و دقیـــق و اســـتوار باشـــد. حافظـــان دنیـــا ن

بـــر وی حدیـــث می خواندنـــد.«

60 و 66  37 و 39 و 41 و 43 و 55 و  حدیــث وی در صفحــات 20 و 24 و 26 و 28 و 

گذشــت. حدیــث گواه خواهــی روز َرْحَبــه؛ حّجــت آوری عمــر بــن عبدالعزیــز بــه حدیــث غدیــر؛ 

کمــال دیــن در شــأن علــی؟ع؟  حدیــث نــزول آیــۀ تبلیــغ در شــأن علــی؟ع؟ ؛ و حدیــث نــزول آیــۀ إ

از او خواهد آمد. از آن میان، چندین سند صحیح هستند و راویانشان ثقه اند.

ِهللب؛ د. 444 
ْ

205. ابوعلللی حسللن بللن علللی بللن محّمللد تمیمللی واعللظ )مشلللور بلله ابن ُمذ

در 89 سللالگی(.

خطیـب بغـدادی )تاریـخ بغـداد: 390/7( شـرح حـال وی را آورده و گفته اسـت: »او احادیث 

مسـند احمـد از َقطیعـی را بـه درسـتی اسـتماع کـرده، مگـر در برخـی از جزءهـا کـه نامـش بـدان 

هایـه: 94/12 ]80/12[( از ابن جـوزی نقـل کـرده کـه ایـن  ملحـق شـده اسـت. ابن َکثیـر )البدایـة و الّنِ

إلحاق سـبب نمی شـود که اسـتماع وی ناصحیح شـمرده شـود؛ زیرا هرگاه اسـتماع او درسـت 

صـورت پذیرفتـه باشـد، روا اسـت کـه نـام وی نیـز بـدان ملحـق شـود.«

از وی، حدیث گواه خواهی روز َرْحَبه با لفظ عبدالّرحمان بن ابی لیلی، خواهد آمد.
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206. حافظ اسماعیل بن علی بن حسین؛ ابوسعید رازی )مشلور  به ابن َسّمان؛ د. 445(�

کر )تاریـخ مدینـة دمشـق: 35/3 ]864/2[( شـرح حـال وی را آورده و گفتـه اسـت: »از  ابن عسـا

حدود 4001 اسـتاد، حدیث شـنید و پیشـوای معتزله در روزگار خویش بود و از حافظان بزرگ به 

بـی گوید: ›وی پیشـوای عدلیه 
ْ
شـمار می رفـت و از پارسـایی و پرهیـزگاری بهـره داشـت. عمـر َکل

ـم و محـّدث ایشـان بـود و در علـم قرائـات ]قـرآن[ و حدیـث 
ّ
)= معتزلـه( و دانشـور و فقیـه و متکل

و شـناخت راویـان و َانسـاب و ]مباحـث فقهـی، همچـون[ ارث و حسـاب و شـروِط ]عبـادات 

بـدون  ابوحنیفـه، پیشـوایی  فقـه  نیـز در  و  ]انجـام دادن اعمـال[  امـکاِن  مـوارد  و  و معامـالت[ 

کر در سـتایش از وی، عبـارات بسـیار دیگـر نیـز دارد. _ معـارض بـود ... .‹« _ ابن عسـا

به حدیث غدیر از وی در صفحات 19 و 56 اشاره شد.

207. حافظ احمد بن حسین بن علی؛ ابوبکر بیلقی )د. 458 در 74 سالگی(.

بسیاری از صاحبان شرح حال نامه ها و کتاب های تاریخ، شرح حال وی را آورده اند.

پیشـوایان  از  یکـی  بیهقـی،  »امـام  گویـد:   )]8/4[  3/3 الکبـری:  الّشـافعّیة  )طبقـات  ُسـْبکی 

تیزهـوش؛  فقیهـی  االهـی؛  اسـتوار  رشـتۀ  بـه  فراخواننـدگان  و  مؤمنـان  رهنمایـان  و  مسـلمانان 

یاریگـر  فروتـن؛  عبادت پیشـه ای  پرهیـزگار؛  پارسـایی  خبـره؛  اصول شناسـی  بـزرگ؛  حافظـی 

بـود.« دانـش  ه هـای 
ّ
قل از  و  فقـه؛  و  ]اعتقـادی[  اصـول  در  ]شـافعی[  مذهـب 

ابن اثیـــر )الکامـــل فـــی الّتاریـــخ: 20/10 ]238/6[( گویـــد: »وی پیشـــوای حدیـــث و فقـــه در مذهـــب 

ـــد داشـــت؛ 
ّ
 شـــافعی بـــود کـــه تألیفاتـــی نیکـــو در ایـــن زمینـــه، از جملـــه الّســـنن الکبیـــر در 10 مجل

کدامن و پارسا بود.« و پا

صحیـح  برخی شـان  کـه  سـندهایی  بـا   51 و   34 و   20 و   19 صفحـات  در  وی  حدیـث 

هسـتند، گذشـت. نیـز از وی، دو حدیـث روزۀ غدیـر و حدیـث نـزول آیـۀ اکمـال دیـن در شـأن 

علی؟ع؟ با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند، خواهد آمد.

کر )چاپ بیروت: 21/9( 4000 آمده است.)م.( 1. در چاپ جدید مرکز الغدیر و نیز در تاریخ ابن عسا
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ف کتاب 
ّ
208. حافلظ ابوعملر  یوسلف بلن عبداهلل بن محّمد بلن عبدالَبّر  َنَمری ُقْرُطبی )مؤل

االستیعاب؛ز. 368؛ د. 463(�

حافـظ  و  مسـلمانان  پیشـوای  »ابوعمـر،  گویـد:   )]1128/3[ الحّفـاظ: 324/3  )تذکـرة  ذهبـی 

مغـرب بـود کـه در حفـظ و اسـتواری حدیـث، بـر معاصـران خـود برتـری داشـت. ابوالولیـد باجی 

گفتـه اسـت: ›در اندلـس، کسـی در حدیـث، همپایـۀ ابوعمـر نبـود. همـواره در جسـت و جـوی 

حدیـث بـوده، در آن، چیره دسـت گشـته، از پیشـینیان خـود در اندلـس، در ایـن فـن پیشـی 

 گرفتـه، ضمـن پیشـتازی در دانـش اخبارشناسـی و بصیـرت در فقـه و معانـی، در علـم انسـاب

و تاریخ نیز دسـتی توانا داشـت و دیانت پیشـه و خودنگاه دار و ثقه و حّجت ]در دانش حدیث[ 

و پایبنـد بـه سـّنت و رویگـردان از بدعـت و دارای پیـروان1 بـود. وی نخسـت بـر مذهـب ظاهـری 

و اخبـاری بـود و آن گاه، مالکـی شـد و در عیـن حـال، گرایـش فراوانـی به فقه شـافعی داشـت.‹«

گون، در صفحات 15 و 20 و 21 و 35 گذشت. وی حدیث  حدیث وی با طریق های گونا

غدیر را از اخبار قطعی دانسته است.

209. حافظ احمد بن علی بن ثابت؛ ابوبکر خسیب بغدادی )د. 463(�

ابن اثیـر )الکامـل فـی الّتاریـخ: 26/10 ]249/6[( گویـد: »او پیشـوای مـردم در روزگار خویـش بود.« 

ُسـْبکی )طبقـات الّشـافعّیة الکبـری: 12/3-16 ]29/4[( شـرح حـال وی را آورده و او را بسـیار سـتوده 

کـوال نقـل کـرده اسـت: »ابوبکـر واپسـین فـرد برجسـته ای بـود کـه در معرفـت و حفـظ  و از ابن ما

حدیـث و اسـتواری کالم و ضبـط و دّقـت در اخبـار رسـول خدا؟ص؟ و چیره دسـتی در شـناخت 

گاهـی از احادیـث صحیـح و غریـب و منفـرد و ناشـناخته و طـرد  ضعف هـا و اسـناد روایـات و آ

شـده، ویژگی هایـش را بـه چشـم دیدیـم. پـس از ابوالحسـن داَرُقْطنـی، بغدادیـان را هماننـد وی 

کر )398/1 ]13/2[( درج اسـت. نبـود.« نیـز شـرح حالـی مفّصـل از او در تاریـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا

حدیث وی در صفحات 14 و 15 و 18 و 68 و 76 گذشت. نیز از وی، حدیث روزۀ غدیر 

خواهد آمد که چند سند آن صحیح و راویانشان ثقه هستند.

ـف اسـت؛ اّمـا در تهذیـب الکمـال مـّزی )119/7( و سـیر أعـالم الّنبـالء )157/18( عبارتـی 
ّ
1. ایـن ترجمـه بنـا بـر سـخن مؤل

آمـده کـه ترجمـه اش چنیـن می شـود: »بـه سـّنت پایبنـد بـود.« و ظاهـرًا همـان نیز درسـت اسـت.)ن.(
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وَیلللۀ1 واحلللدی  210. مفّسلللر بلللزرگ ابوالحسلللن عللللی بلللن احملللد بلللن محّملللد بلللن عللللی بلللن َمّتُ

نیشلللابوری )د. 468(�

نحـو  در  خـود  روزگار  اسـتاد  »وی  گویـد:   )]303/3[  361/1 األعیـان:  )وفیـات  ـکان 
ّ
 ابن َخِل

و تفسـیر بـود و تألیف هایـش بـا توفیـق همـراه شـده و همگان آن ها را نیکو شـمرده اند و مدّرسـان 

در درس هـای خویـش از آن هـا یادکرده انـد کـه از جملـۀ آن هـا اسـت: الوسـیط و البسـیط و الوجیـز در 

تفسـیر؛ و اسـباب الّنزول.«

تبلیـغ در شـأن  آیـۀ  نـزول  اشـاره شـد و حدیـث  از وی  بـه حدیـث غدیـر  در صفحـۀ 44 

آمـد. خواهـد  او  سـند  بـا  غدیـر،  رویـداد  بـاب  در  علـی؟ع؟  

211. حافظ مسعود بن ناصر  بن عبداهلل بن احمد؛ ابوسعید ِسْجزی/ ِسِجستانی )د. 477(�

ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 16/4 ]1216/4[( شـرح حـال وی را آورده و گفتـه اسـت: »وی حافـظ 

و فقیـه و ُپرسـفر بـوده و تألیف هـای متعـّدد داشـته اسـت. محّمـد بـن عبدالواحـد دّقـاق گویـد: 

›در میـان محّدثـان کسـی را ندیـدم کـه از وی حدیثـش اسـتوارتر و دّقتـش از او بیش تـر باشـد.‹« 

سـفر  بـه  حدیـث  گـردآوری  »بـرای  اسـت:  گفتـه   )]155/12[  127/12 هایـه:  الّنِ و  )البدایـة  ابن َکثیـر 

 پرداخـت و حدیـث بسـیار شـنید و کتاب هـای گرانبهـا  گـردآورد؛ خـط و نقلـی صحیـح داشـت 

و حافظ و دقیق بود.«

کتابـی مسـتقل در بـاب حدیـث غدیـر نگاشـته کـه برخـی طریق هـای آن در صفحات 17 

و 43 و 52 ذکـر گشـت و برخـی دیگـر خواهـد آمـد.

بی شافعی )مشلور به ابن َمغاِزلی؛ د. 483(�
ّ

212. ابوالحسن علی بن محّمد ُجال

از کتـاب مناقـب وی، می تـوان دریافـت کـه تـا چـه انـدازه در حدیـث و فنون آن چیره دسـت 

بوده اسـت.

حدیث غدیر از وی در صفحات 22 و 24 و 28 و 29 و 37 و 42 و 44 و 49 و 56 گذشت 

و جـز آن نیـز از او خواهد آمد.

که با فتح واو و سکون یاء است. گمان دارم  کان، این نام را با سکون واو و فتح یاء آورده است؛ اّما من 
ّ
1. ابن َخِل
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 موصللللی؛ زاده شلللده 
ً
علللی )اصالتلللا

َ
 213. ابوالحسلللن عللللی بلللن حسلللن بلللن حسلللین قاضلللی ِخل

و ساکن در مصر؛ز. 405؛ د. 492(�

ُسـْبکی )طبقـات الّشـافعّیة الکبـری: 296/3 ]253/5[( شـرح حـال وی را آورده و گفتـه اسـت: 

ره گوید: ›او 
َ

»در آن روزگار، مـردم مصـر بـرای دریافـت احادیـث به وی مراجعه می کردند. ابن ُسـّک

فقیهـی صاحـب تألیفـات بـود کـه منصـب قضـاوت را عهده دار شـد و تنها یـک روز به قضاوت 

زید و در فّن حدیث، پـس از َحّبال، مرکز ارجاع 
ُ
پرداخـت و سـپس کنـاره گرفـت و در َقراَفـه انـزوا  گ

اسـناد در مصـر بود.‹«

عّیات وی، حدیث گواه خواهی روز َرْحَبه با لفظ زید بن ُیَثْیع خواهد آمد.
َ
از کتاب ِخل

214. حافللظ ُعَبیللداهلل بللن عبللداهلل بللن احمللد بللن محّمللد بللن احمللد بللن محّمللد بن َحْسللکان؛ 

اء َحْسللکانی(.
ّ

ابوالقاسللم حاکللم نیشللابوری حنفللی )مشلللور  بلله ابن َحللذ

»وی  اســت:  گفتــه  و  آورده  را  وی  حــال  شــرح   )]1200/3[ الحّفــاظ: 390/3  )تذکــرة  ذهبــی 

اســتادی بــا حدیــث اســتوار و عنایــت کامــل بــه دانــش حدیــث؛ و ســالخورده مردی بــا ســندهای 

ــه تألیــف و تصنیــف ]در زمینــۀ دانــش حدیــث[ پرداخــت.« ــود1 کــه ب ــی ب روایــی عال

وی که پس از 490 درگذشت، کتابی مستقل در باب حدیث غدیر دارد.

حدیث وی در صفحات 27 و 43 و 52 گذشت. نیز  با سند او، حدیث نزول آیۀ إکمال 

دین و نیز آیۀ »سأل سائل« در پیرامون رویداد غدیر خواهد آمد.

215. ابومحّمد احمد بن محّمد بن علی عاصمی.

وی از پیشـوایان سـدۀ پنجـم و صاحـب کتـاب زیـن الفتـی فـی شـرح سـورة هـل اتـی اسـت. این 

تألیـف او نشـان می دهـد کـه در تفسـیر و حدیـث و ادب بسـیار چیره دسـت بـوده اسـت؛ همـان 

گونـه کـه از شـّدت بیـزاری اش از رافضی گـری و تشـّیع حکایـت می کنـد.

کــه از طریــق یــک راوی،  کــه: هــر چــه عمــر محّدثــی درازتــر باشــد، اســنادش بلندتــر اســت؛ زیــرا بــه جــای آن  1. توضیــح آن 
یــم. پــس چنیــن محّدثــی عالــی  مثــاًل حــدود 30 ســال بــه معصــوم نزدیــک شــویم، یکبــاره حــدود 50 ســال بــاال می رو

ــت.)ن.( ــناد اس اإلس
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گـون، در زیـن الفتـی روایـت کـرده اسـت کـه برخی در  وی حدیـث غدیـر را بـا طریق هـای گونا

صفحـات 19 و 28 و 39 و 45 و 48 و 72 گذشـت و برخـی نیـز خواهـد آمـد.

  ]سدۀ ششم[

216. حافظ ابوحامد محّمد بن محّمد طوسی َغزالی )مشلور  به حّجت االسالم؛ د. 505(�

شـرح حـال و سـتایش وی، در شـرح حال نامه ها یافـت می گـردد. ُسـْبکی )طبقات الّشـافعّیة 

الکبـری: 101/4-182 ]191/6[( شـرح حـال وی را آورده و دکتـر احمـد فریـد ِرفاعـی مصـری کتابـی 

کـه از برتریـن نگاشـته های ایـن روزگار بـه  ـد نگاشـته 
ّ
مسـتقل در شـرح حـال وی، در سـه مجل

شـمار می آیـد و َغزالی پژوهـان را می سـزد کـه بـه آن رجـوع کننـد.

عبارت وی در بخش »سخنانی در بارۀ سند حدیث غدیر« خواهد آمد.

217. حافظ ابوالغنائم محّمد بن علی کوفی َنْرسی )ز. 424؛ د. 510(�

او محــّدث کوفــه بــوده و ذهبــی )تذکــرة الحّفــاظ: 57/4 ]1260/4[( شــرح حــال وی را آورده

 و از ابن ناصــر نقــل کــرده اســت: »َنْرســی حافــظ و ثقــه و دقیــق و اســتوار بــود و مــا هماننــدش را 

ندیده ایم. وی اهل شب زنده داری و عبادت بود.«

در صفحۀ 40 به حدیث غدیر از وی اشاره شد و در حدیث تهنیت نیز خواهد آمد.

218. حافظ یحیی بن عبدالوّهاب؛ ابوزکرّیا اصفلانی )مشلور  به ابن َمْنده؛ د. 512(�

محّدثــان  و  بنــام  حافظــاِن  از  »او  گویــد:   )]168/6[  366/2 األعیــان:  )وفیــات  ــکان 
ّ
ابن َخِل

بســیار  ُپرحدیــث،  حافــظ،  ثقــه،  فــراوان،  روایــات  و  بســیار  َفضــل  دارای  بزرگــوار،  برجســته؛ 

بــود.« زیــاد  تألیف هــای  صاحــب  و  راســتگو، 

حدیث غدیر از وی در صفحۀ 47 گذشت.

219. حافظ حسین بن مسعود؛ ابومحّمد فّراء َبَغوی شافعی )د. 516(�

گفتــه اســت: »وی  ذهبــی )تذکــرة الحّفــاظ: 54/4 ]1257/4[( شــرح حــال وی را آورده و 

113/1

)247(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 1( 212

گر ســّنت؛ از دانشــوراِن با تربیت خداوندی؛ اهل عبادت و پارســایی؛  پیشــوای تالشــگر و احیا

و بــه انــدک قانــع بــود.«

الّســّنه،  شــرح  الّتفســیر،  ــف 
ّ
مؤل »وی  گویــد:   )]238/12[ هایــه: 193/12  الّنِ و  )البدایــة  ابن َکثیــر 

ــود و  الّتهذیــب فــی الفقــه، الجمــع بیــن الّصحیحیــن؛ المصابیــح فــی الّصحــاح و الحســان؛ و جــز آن هــا ب

مــۀ دوران بــه شــمار می رفــت و دیانت پیشــه و پارســا و پرهیــزگار و 
ّ

در ایــن علــوم ســرآمد و عال

عبادتگــر و صالــح بــود.«

به حدیث غدیر از وی، به نقل از المصابیح، در صفحۀ 31 اشاره شد.

220. ابوالقاسم ]بن ُحَصین[ هبة اهلل بن محّمد بن عبدالواحد َشیبانی )د. 525 در 94 سالگی(.

هایـه: 203/12 ]251/12[( گویـد: »وی مسـنِد ]احمـد بن حنبـل[ را از ابوعلی  ابن َکثیـر )البدایـة و الّنِ

نیـز  از پـدرش، روایـت کـرده اسـت.  بـن احمـد،  از عبـداهّلل  بـن مالـک،  ابوبکـر  از  ِهـب، 
ْ

بـن ُمذ

ابن جـوزی و شـماری دیگـر، از وی روایـت کرده انـد. ثقـه و دقیـق و اسـتوار بـود و حدیـث را بـه 

می کـرد.« دریافـت  درسـتی 

از وی، حدیث گواه خواهی روز َرْحَبه با لفظ عبدالّرحمان خواهد آمد.

221. ابن زاغونی؛ علی بن ُعَبیداهلل بن نصر بن َسرّی زاُغونی1 )د. 527(�

ــای  ــه قراءت ه ــود ک ــام ب ــوایی بن ــد: »پیش ــه: 205/12 ]254/12[( گوی های ــة و الّنِ ــر )البدای ابن َکثی

ــه فقــه و نحــو و لغــت  ــود؛ حدیــث اســتماع و دریافــت می نمــود؛ ب ــده ب ــرآن[ را خوان گــون ]ق گونا

می پرداخــت؛ دارای تألیفــات بســیار در اصــول و فــروع بــود؛ و در موعظــه دســتی توانــا داشــت. 

مردم در تشییع پیکر او فراوان و با شکوه گردآمدند.«

از وی، حدیــث گواه خواهــی مــردی عراقــی از جابــر انصــاری بــه حدیــث غدیــر بــا ســند 

ــد. ــد آم ــح خواه صحی

1. ابن زاغونـی، عنوانـی اسـت بـرای دو نفـر: یکـی همیـن فـرد؛ و دیگری، برادرش ابوبکـر محّمد )د. 552( که هـر دو بغدادی 
و حنبلـی بوده اند.)ط.(

)248(
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222. ابوالحسن َرزین بن معاویۀ َعْبدری اندلسی )د. 535(�

ذهبـی )الِعَبـر فـی خبـر مـن غبـر ]447/2[( شـرح حـال وی را آورده اسـت. او در کتابـش، الجمـع 

بیـن الّصحـاح الّسـّته، از ابوَسـریَحه یـا زیـد بـن ارقـم، آورده کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »هـر کـه مـن بـر 

وی والیت دارم، علی نیز موالی او است.«

223. ابوالقاسم جاراهلل محمود بن عمر َزَمْخَشری1 )د. 538(�

»او  آورده و گفتـه اسـت:  را  )وفیـات األعیـان: 197/2 ]168/5[( شـرح حـال وی  ـکان 
ّ
ابن َخِل

پیشـوایی بـزرگ در تفسـیر و نحـو و علـم بیـان بـود کـه در روزگار خویـش راهبـری بـدون معـارض به 

شـمار می رفـت و دیگـران بـرای آموختـن فنونـش بـه سـوی وی می شـتافتند.«

یاِفعـــی )مـــرآة الجنـــان ]269/3[( گویـــد: »وی در تفســـیر و حدیـــث و نحـــو و لغـــت و بیـــان، 

ــو  ــتوار بـــود و پیشـــوای دوران خویـــش بـــه شـــمار می رفـــت و تألیفاتـــی بـــزرگ و نـ  دارای رأیـــی اسـ

و ستودنی داشت.«

دارای  »وی  اســـت:  گفتـــه  و  کـــرده  یـــاد  او  از   )]279/2[ ص388  الُوعـــاة:  )ُبغیـــة  ســـیوطی 

ــتوار ــر دانشـــی رأی اسـ ــود. در هـ ــار، و ذوق عالـــی بـ ــیار، هـــوش سرشـ ــراوان، َفضـــل بسـ  دانـــش فـ

پـــای می فشـــرد و آن را آشـــکار می کـــرد. مذهـــب  بـــر مذهـــب معتزلـــی   داشـــت و ســـخت 

فقهـــی اش نیـــز حنفـــی بـــود.« صاحـــب الفوائـــد البهّیـــه )ص209( شـــرح حـــال وی را آورده و او را 

ــز از او  ــه: 219/12 ]272/12[( نیـ هایـ ــة و الّنِ ــر )البدایـ ــمرده اســـت. ابن َکثیـ ــتوده و تألیفاتـــش را برشـ سـ

یـــاد کـــرده اســـت.

از وی، حدیـث حّجـت آوری داِرمّیـه بـر معاویـه، بـه نقـل از کتـاب وی، ربیـع األبـرار ]84/1[ که 

نـزد مـا موجـود اسـت، خواهـد آمـد. او در آن کتـاب گفتـه اسـت: »شـب غدیـر نـزد شـیعیان بـس 

بـزرگ اسـت و در آن، شـب زنده داری می کننـد. و آن، شـِب ]روز[ی اسـت کـه رسـول خدا؟ص؟ 

در غدیـر خـّم، بـر جهـاز شـتران بـه خطبـه ایسـتاد و در خطبـۀ خویـش فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر وی 

والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹«

1. َزَمخشر، آبادی ای بزرگ در خوارزم بوده است. ]معجم البلدان: 147/3[
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224. حافظ قاضی عیاض بن موسی َیْحَصبی َسْبتی )د. 544(�

ـکان )وفیـات 
ّ
بسـیاری از صاحبـان شـرح حال نامه ها، شـرح حـال وی را آورده انـد. ابن َخِل

األعیـان: 428/1 ]483/3[( گویـد: »در زمـان خویـش، پیشـوای حدیـث و علـوم آن و نحـو و لغـت 

و کالم عـرب و دانـش نبردهـا ]و رویدادهـا[ و نسـب های عـرب بـود و نگاشـته های سـودمندی 

فراهـم کـرد.« سـپس تألیفـات و نمونـۀ اشـعار وی را آورده اسـت.

او حدیث غدیر را در کتاب رایج و مشهورش به نام شفاء ]107/2[ ذکر نموده است.

م اشعری؛ د. 548(�
ّ
225. ابوالفتح محّمد  بن  ابی القاسم عبدالکریم شلرستانی شافعی )متکل

ـم بـود.« 
ّ
ـکان ]وفیـات األعیـان: 273/4[ گویـد: »وی پیشـوایی برجسـته و فقیـه و متکل

ّ
ابن َخِل

 ُسـْبکی )طبقـات الّشـافعّیة الکبـری: 78/4 ]128/6[( شـرح حـال وی را آورده و او و کتابـش، الملـل 

و الّنحل، را ستوده است.

وی حدیث غدیر را در الملل و الّنحل ذکر کرده که لفظش در حدیث تهنیت خواهد آمد.

226. ابوالفتح محّمد بن علی بن ابراهیم نسنزی1 )ز. 480؛ د؟(.

َسـْمعانی )أنسـاب األشـراف ]505/5[( از او یـاد کـرده و گفتـه اسـت: »وی فاضل تریـِن افـراد 

در خراسـان و عـراق، در لغـت و ادب و پرداختـن بـه فـّن شـعر بـود. در سـال ]پانصـد و[ بیسـت 

بـردم از وی بهـره  و  بـر وی خوانـدم  را  از ادب  و مـن بخشـی نیـک  بـر مـا درآمـد   و یـک، در مـرو 

 و از دریای او پیمانه ای برگرفتم. سپس در همدان با وی دیدار  کردم. آن گاه، در خالل مّدتی که 

 در بغداد بودم، وی بارها نزد من آمد و من هرگاه که با وی دیدار نمودم، بهره ای از وی ثبت کردم 

و شعله ای از دانشش برگرفتم.« َسْمعانی، سپس استادان او را ذکر نموده است.

حدیــث غدیــر از وی در صفحــۀ 43 گذشــت. نیــز حدیثــش بــه طریــق دیگــر، در حدیــث 

کمــال دیــن در شــأن علــی؟ع؟ خواهــد آمــد. نــزول آیــۀ إ

کتـاب الخصائـص العلوّیـة علـی سـائر البرّیـه تألیـف او اسـت. صفـدی )الوافـی بالوفیـات: 161/4( شـرح حـال وی را   .1
کـه او در حـدود 550 درگذشـته اسـت.)ط.( آورده و یـاد نمـوده 
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227. حافظ ابوسعد عبدالکریم بن محّمد َسْمعانی شافعی )ز. 506؛ د. 563/562(�

ـکان )وفیـات األعیـان: 326/1 
ّ
ـف أنسـاب األشـراف؛ و فضائـل الّصحابـه1 اسـت. ابن َخِل

ّ
وی مؤل

]209/3[( شـرح حـال وی را آورده و او را سـتوده اسـت. ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 111/4 ]1316/4[( 

گویـد: »او ثقـه، حافـظ، حّجـت ]در دانـش حدیـث[، پرسـفر، عـادل، دیانت پیشـه، زیبارفتـار، 

خوش معاشـرت، و بـا محفوظـات بسـیار بـود. ابن نّجـار گفتـه اسـت: ›از کسـی شـنیدم کـه وی 

7000 استاد داشته؛ و هیچ کس بدین حد درنرسد.‹«

به حدیث غدیر از وی در صفحۀ 56 اشاره شد.

ْزدی ُقْرُطبی )ملّقب به سابق الّدین؛ ز. 487/486؛ 
َ
228. ابوبکر  یحیی بن سعدون بن تمام ا

ف الّتفسیر الکبیر2(�
ّ
د. 567؛ مؤل

و دیگـر  و نحـو  قـراءت  »او پیشـوای  گویـد:  الّتاریـخ: 152/11 ]225/7[(  )الکامـل فـی  ابن اثیـر 

علـوم؛ و پارسـا و عبادتگـر بـود و مـردم در بسـیاری از سـرزمین ها، از وی بهـره بردنـد، بـه ویـژه در 

گزیـد و همـان جـا درگذشـت.« کـه در آن جـا سـکونت  موصـل 

ــِم خـــود، شـــرح حـــال وی را آورده اســـت. در معجـــم البلـــدان )54/7  ــر دو معجـ یاقـــوت در هـ

ادیبـــی  او  آموخته انـــد.  نـــزد وی دانـــش  مـــا  اســـتادان  از  اســـت: »بســـیاری   ]324/4[( گفتـــه 

گاه بـــه نحـــو و لغـــت؛ و بســـیاری از کتاب هـــای  پرَفضـــل و آمـــوزگار قراءت هـــا]ی قـــرآن[ و آ

گاه بـــه نحـــو   ادب را برشـــنیده بـــود.« همـــو )معجـــم االدبـــاء: 14/20( گویـــد: »او اســـتادی فاضـــل و آ

گـــون؛ و ثقـــه، بســـیار راســـتگو، دقیـــق و اســـتوار، دیانت پیشـــه، و دارای خیـــر  و قراءت هـــای گونا

ـــود.« ـــراوان ب ف

از تفسیر او، حدیث نزول آیۀ »سأل سائل« در پیرامون رویداد غدیر خواهد آمد.

 1. وی نویسـندۀ أنسـاب األشـراف اسـت؛ اّمـا فضائـل الّصحابـه تألیـف جـّدش ابوالمظّفـر منصـور بـن محّمـد َسـْمعانی 

که ابن شهرآشوب از وی روایت نموده است.)ط.( )د. 489( است، چنان 

ـف الّتفسـیر الکبیـر، بـا نـام الجامـع ألحکام القرآن، اسـت، ابوعبـداهّلل محّمد بن احمد بـن ابی بکر بن 
ّ
2. آن ُقْرُطبـی کـه مؤل

فرح )د. 671( اسـت.)غ.(
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ق بن احمد ابوالمؤّید؛ أخسب الخسباء خوارزمی )د. 568(�
ّ
229. موف

وی از شاعران غدیر است که شعر و شرح حالش در باب شاعران سدۀ ششم خواهد آمد.

گـون آورده کـه برخـی از آن ها در  او حدیـث غدیـر را در المناقـب و المقتـل، بـه طریق هـای گونا

 صفحـات 14 و 15 و 16 و 18 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 27 و 28 و 34 و 38 و40 و42 و 48

 و 49 گذشت و برخی نیز با طریق های دیگر خواهد آمد.

.) 
ّ

230. عمر بن محّمد بن خضر  ِاْربلی )مشلور به مال

وی حدیـث غدیـر را در وسـیلة المتعّبدیـن، بـا لفـظ َبـراء بـن عـازب آورده1 کـه در حدیـث 

آمـد. تهنیـت خواهـد 

231. حافلظ عللی بلن حسلن بن هبة اهلل؛ ابوالقاسلم دمشلقی شلافعی )ملّقب بله ثقة الّدین؛ 

کر؛ د. 571(� مشللور  به ابن عسلا

 363/1 األعیـان:  )وفیـات  ـکان 
ّ
ابن َخِل اسـت.  مشـهور  و  رایـج  بـزرگ  تاریـخ  صاحـب  وی 

را سـتوده  او  الّتاریـخ: 177/11 ]264/7[(  )الکامـل فـی  ابن اثیـر  و  آورده  را  ]309/3[( شـرح حـال وی 

هایـه: 294/12 ]361/12[( وی را سـتوده و گفتـه اسـت: »وی یکی از  اسـت. نیـز ابن َکثیـر )البدایـة و الّنِ

گاهی به  حافظـان بـزرگ حدیـث و از جملـۀ کسـانی اسـت که به شـنیدن و گردآوری و تألیـف و آ

احادیث و حفظ اسـناد و متون و اسـتواری شـیوه ها و فنون آن، اهتمام ورزید. وی تاریخ الّشـام را 

ـد نگاشـته اسـت2.« سـپس ابن َکثیـر، او و تألیفاتـش را بسـیار سـتوده اسـت. برتریـن 
ّ
در 80 مجل

او  کـه  اسـت  الکبـری: 277-273/4 ]215/7[(  الّشـافعّیة  )طبقـات  ُسـْبکی  آِن  از  وی،  حـال   شـرح 

و ثقه بودن و دّقت و استواری و تألیفاتش را فراوان ستوده است.

چنـان کـه ابن َکثیـر  یـاد نمـوده، او در تاریـخ خود، احادیث بسـیاری را در باب خطبۀ غدیر 

آورده اسـت. برخی از این احادیث، در صفحات 15 و 26 و 27 و 40 و 44 و 45 و 51 گذشـت. 

نیـز از وی، حدیـث نـزول آیـۀ تبلیـغ و نیـز آیۀ إکمال دین در شـأن علـی؟ع؟ خواهد آمد.

ی نسبت داده است. بی )کشف الّظنون: 634/2 ]2010/2[( به و
َ
1. این را َچل

د از این میان، در شرح حال و مناقب علی امیرالمؤمنین است.
ّ
که سه مجل کرده  هایه( ذکر  2. ابن َکثیر )البدایة و الّنِ

)252(
116/1

)253(



217 طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر )به ترتیب زمان وفات( 

َمدینلللی1  ابوموسلللی  احملللد؛  ابی عیسلللی  بلللن  عملللر  ابی بکلللر  بلللن  محّملللد  حافلللظ   .232

�)581 د.  501؛  )ز.  شلللافعی  اصفلانلللی 

ـکان )وفیـات األعیـان: 161/2 ]286/4[( شـرح حـال وی را آورده و گفتـه اسـت: »وی 
ّ
ابن َخِل

پیشـوای روزگار خـود در حفـظ حدیـث و حدیث شناسـی بـود. او در علوم حدیـث، تألیف های 

سـودمندی دارد.« سـپس او ایـن تألیفـات را برشـمرده اسـت.

ُســـْبکی )طبقـــات الّشـــافعّیة الکبـــری: 90/4 ]160/6[( از او یـــاد کـــرده اســـت. نیـــز ذهبـــی )تذکـــرة 

الحّفـــاظ: 128/4 ]1334/4[( از وی یـــاد نمـــوده و گفتـــه اســـت: »او حافـــظ و شـــیخ االســـالم بـــزرگ 

اســـت کـــه پیشـــتازی در عرصـــۀ حدیـــث بـــا ذکـــر اســـناد بلنـــد، بـــدو رســـید. ُدَبیثـــی گویـــد: 

ــث  ــظ حدیـ ــندآوری و حفـ ــان در سـ ــتاد زمـ ــۀ دوران و اسـ ــه یگانـ ــت کـ ــدان زیسـ ــی چنـ ›ابوموسـ

 گشـــت.‹ َســـْمعانی گفتـــه اســـت: ›مـــن از وی حدیـــث شـــنیدم و او حدیـــث مـــرا برنوشـــت. 

وی ثقـــه و بســـیار راســـتگو اســـت.‹ عبدالقـــادر نیـــز گویـــد: ›او در اصفهـــان چنـــدان حدیـــث 

ـــا حفـــظ و اســـتواری درآمیخـــت.   شـــنید کـــه هیـــچ کـــس در روزگار وی نشـــنید؛ و ایـــن ویژگـــی را ب

کدامنـــی، بیـــش از پیشـــینیان حدیـــث  او را تألیفاتـــی اســـت کـــه در آن هـــا، همـــراه وثاقـــت و پا

گردآورده است.‹«

به طریق های او2 در نقل حدیث غدیر، در صفحات 24 و 26 و 29 و 45 و 46 و 53 و 58 

و 59 و 60 اشاره شد. او را طریق های دیگر نیز هست.

233. حافلظ محّملد بلن موسلی بلن عثملان؛ ابوبکلر حاِزملی _ منسلوب بله جلّدش حلاِزم _ 

َهْمدانلی شلافعی )ز. 548؛ د. 584(�

ُسْبکی )طبقات الّشافعّیة الکبری: 189/4 ]13/7[( شرح حال وی را آورده و گفته است: »وی 

پیشـوایی اسـت برجسـته بـا حدیـث اسـتوار. ابن ُدَبیثـی ]المختصـر المحتـاج إلیـه: ص83[ گویـد: 

›او از برتریـن مـردم در حفـظ حدیـث و اسـناد و راویـان بـود کـه از پارسـایی، عبادت پیشـگی، 

1. َسْمعانی )أنساب األشراف ]235/5[( این لقب را منسوب به مدینۀ اصفهان دانسته است.

2. او یکی از سه تن مذکور در آن طریق است. آن دو تن دیگر، عبارتند از ابن ُعْقَده و ابوُنَعیم.

117/1
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ریاضـت نفـس، و ذکـر خداونـد بهـره داشـت. در دانش حدیـث، تألیفاتی فراهم نموده اسـت.‹ 

ابن نّجـار گفتـه اسـت: ›وی از پیشـوایان حافـظ؛ داننـدۀ مفاهیـم و معانـی حدیـث و آشـنا بـا 

خلوت نشـین،  پرهیـزگار،  پارسـا،  تیزهـوش،  حدیـث[،  دانـش  ]در  حّجـت  ثقـه،  و  آن؛   راویـان 

و همیشه مشغول به تألیف و نشر دانش بود.‹«

ــکان )223/2 ]231/5[(؛ و معجــم البلــدان )466/3 ]389/2[( 
ّ
چنــان کــه در وفیــات األعیــان ابن َخِل

آمــده، او بــه خطبــۀ پیامبــر؟ص؟ در غدیــر خــّم، تصریــح نمــوده اســت.

234. حافلظ عبدالّرحملان بلن عللی بلن محّملد؛ ابوالفلرج بلن جلوزی َبکلری _ منسلوب بله 

جلّدش ابوبکلر صّدیلق _ بغلدادی حنبللی )د. 597(�

مـۀ دوران و پیشـوای زمانـه در 
ّ

ـکان )وفیـات األعیـان: 301/1 ]140/3[( گویـد: »وی عال
ّ
ابن َخِل

گـون، تألیفاتـی دارد و در چندیـن و چنـد مجموعـه از  حدیـث و فـّن موعظـه بـود. در فنـون گونا

شـرح حال نامه ها و کتاب هـای تاریـخ، شـرح حـال وی آمـده اسـت.«

او حدیـث گواه خواهـی روز َرْحَبـه را بـا لفـظ زاذان از طریـق احمـد، روایـت کـرده اسـت. در 

گفـت و گـو از سـند حدیـث غدیـر، لفـظ وی خواهـد آمـد.

ف ِعْجلی؛ ابوالفتوح/ابوالفتح شلافعی 
َ
235. فقیه اسلعد بن ابی الفضائل محمود بن َخل

اصفلانی )د. 600 در 85 سالگی(.

ابن اثیـر )الکامـل فـی الّتاریـخ: 83/12 ]470/7[( گویـد: »وی پیشـوایی فاضـل بـود.« ابن َکثیـر 

ورزیـده تفّقـه  آن،  در  و  شـنیده  حدیـث  »او  اسـت:  گفتـه   )]48/13[  40/13 هایـه:  الّنِ و   )البدایـة 

 و چیرگـی یافتـه و بـه تألیـف پرداختـه اسـت. نیـز وی پارسـایی عبادت پیشـه بـود.« ُسـْبکی 

)طبقات الّشافعّیة الکبری: 50/5 ]126/8[( شرح حال وی را آورده و او را فراوان ستوده و تألیفاتش را 

ـکان )وفیـات األعیـان: 71/1 ]208/1[( از وی یـاد کـرده و او  را سـتوده اسـت.
ّ
برشـمرده اسـت. ابن َخِل

الموجـز فـی فضائـل الخلفـاء األربعـه، در صفحـات 26 از کتابـش،  از وی،   بـه حدیـث غدیـر 

 و 46 اشاره شد.
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  ]سدۀ هفتم[

لللف 
ّ
236. ابوعبلللداهلل محّملللد بلللن عملللر بلللن حسلللین؛ فخرالّدیلللن رازی شلللافعی )د. 606؛ مؤل

الّتفسیر الکبیر مشلور(.

ـکان )وفیـات األعیـان: 48/2 ]248/4[( شـرح حـال وی را آورده و گفتـه اسـت: »وی 
ّ
ابن َخِل

یگانـۀ دوران و ُدردانـۀ روزگار بـود. در دانـش کالم و معقـول و علـوم پیشـینیان، سـرآمِد معاصـران 

خـود بـه شـمار می رفـت.« سـپس او بـه ذکـر تألیفـات وی پرداختـه اسـت.

ابن اثیـر ]الکامـل فـی الّتاریـخ: 525/7[ گویـد: »او پیشـوای مـردم دنیـا در روزگار خویـش بـود.« 

هایـه: 55/13 ]66/13[( از او یـاد کرده اسـت. ُسـْبکی )طبقات الّشـافعّیة الکبری:  ابن َکثیـر )البدایـة و الّنِ

33/5-40 ]81/8[( شـرح حـال وی را بـه تفصیـل آورده و او را سـتوده و ذهبـی را بسـیار نکوهـش 

کـرده کـه بـه وی در میـزان اإلعتـدال، خدشـه رسـانده اسـت.

حدیـث غدیـر از وی در صفحـات 19 و 52 گذشـت و در حدیـث نـزول آیـۀ تبلیـغ در شـأن 

علی؟ع؟ نیز خواهد آمد.

237. ابوالّسعادات مبارک بن محّمد بن عبدالکریم بن اثیر َشیبانی َجَزری شافعی )د. 606(�

بـرادرش ابن اثیـر )الکامـل فـی الّتاریـخ: 120/12 ]526/7[( شـرح حال وی را آورده و گفته اسـت: 

»بـرادرم مجدالّدیـن ابوالّسـعادات بـه شـماری از علـوم، از جملـه فقـه و اصـول عقایـد و اصـول 

گاه بـود و تألیفاتـی مشـهور در تفسـیر و حدیـث و نحـو و حسـاب و  فقـه و نحـو و حدیـث و لغـت، آ

غریـب الحدیـث؛ و نیـز رسـاله هایی مـدّون داشـت و چنـدان در نویسـندگی چیره دسـت بود که 

بـه وی َمَثـل می زدنـد. دینـی اسـتوار داشـت و همـواره بـر مسـیر درسـت راه می سـپْرد.«

وی )جامـع األصـول فـی أحادیـث الّرسـول ]468/9[( از زیـد بن ارقم یا ابوَسـریَحه _ تردید از ُشـعبه 

اسـت _ روایـت کـرده اسـت کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی 

نیـز مـوالی او اسـت.« ایـن روایـت را ِترِمـذی ]الّسـنن: 591/5[ بـا ذکـر سـند نقـل کـرده اسـت. نیـز 

هایـه فـی غریـب الحدیـث و األثـر: 246/4 ]228/5[( همیـن حدیـث را از پیشـوای شـافعیان،  وی )الّنِ

حکایـت کـرده اسـت.

118/1
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لللوی مالکلللی )مشللللور بللله ابن الّشلللیخ؛ درگذشلللتۀ 
َ
238. ابوالحّجلللاج یوسلللف بلللن محّملللد َبل

حلللدود 605(�

وی صاحـب کتـاب الف بـاء اسـت کـه از َفضـل فـراوان و ادب سرشـار او حکایـت می کنـد. 

ِزِرْکلـی )األعـالم: 1184/3 ]247/8[( از او یـاد کـرده اسـت.

ـد دوم، پس از ابیات 
ّ
حدیـث غدیـر بـا لفظ وی، در بخش شـاعران سـدۀ نخسـت در مجل

امیرالمؤمنین؟ع؟ خواهد آمد.

239. تاج  الّدین زید بن حسن بن زید کْندی؛ ابوالیمن بغدادی )د. 613(�

وی در بغداد زاده شـد و در همان جا پرورش یافت. سـپس به شـام رهسـپار گشـت و در آن 

کن شـد. ابن اثیـر )الکامـل فـی الّتاریـخ: 130/12 ]542/7[( گویـد: »او پیشـوای نحو و لغت  جـای، سـا

بـود و در حدیـث سـندهای عالـی داشـت و از انـواع دانش هـا بهره مند بود.«

حدیث گواه خواهی روز َرْحَبه با لفظ عبدالّرحمان بن ابی لیلی، با سند وی خواهد آمد.

240. شیخ علی بن ُحَمید ُقَرشی )د. 621(�

وی حدیث غدیر را در شـمس األخبار المنتقی من کالم الّنبی المختار ]102/1[ نقل کرده اسـت؛ 

چنان که در صفحۀ 50 گذشت.

متن حدیث غدیِر وی در بخش مفاد حدیث غدیر، خواهد آمد.

241. ابوعبداهلل یاقوت بن عبداهلل رومی َحَموی بغدادی )د. 626(�

نـژادش رومـی؛ زادگاهـش َحمـاة ]در سـوریه[؛ و سـکونتگاهش بغـداد بـود. در کودکـی در 

زادگاهـش اسـیر شـد و در بغـداد بازرگانـی وی را خریـد. معجـم البلـدان و معجـم األدبـاء، از او اسـت. 

تعّصـب  علـی؟ع؟   امیرالمؤمنیـن  بـا  مخالفـت  در  و  برداشـت  بلنـدی  گام هـای  ادبّیـات  در 

او سـخن  ـکان )وفیـات األعیـان: 349/2-355 ]127/6[( بسـیار در شـرح حـال 
ّ
ابن َخِل می ورزیـد. 

رانـده و مکانـت و دانـش و ادب و تألیفـات و مذهـب او را بـه تفصیـل شـرح داده اسـت.

وی )معجـم البلـدان: 466/3 ]389/2[( از حاِزمـی نقـل کـرده اسـت کـه رسـول خدا؟ص؟ در 
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فـان در بـارۀ حدیـث 
ّ
غدیـر خـّم بـه خطبـه پرداخـت. سـخن وی )معجـم األدبـاء( در بخـش مؤل

غدیـر خواهـد آمـد.

242. حافظ ابوالحسن علی بن محّمد َشیبانی )مشلور به ابن اثیر َجَزری1؛ د. 630(�

کان )وفیات األعیان: 378/2 ]348/3[( 
ّ
ف الّتاریخ الکامل و ُاْسـد الغابه اسـت. ابن َخِل

ّ
وی مؤل

شـرح حـال وی را آورده و گفتـه اسـت: »او پیشـوای حفـظ حدیـث و کارشـناس علـوم حدیـث و 

حافـظ تاریخ هـای دور و نزدیـک بـود.« سـپس تألیفـات وی را برشـمرده و آن هـا را سـتوده اسـت. 

یاِفعی )مرآة الجنان: 70/4( از او یاد کرده و خود و تألیفاتش را ستایش نموده است. ذهبی )تذکرة 

الحّفاظ: 191/4 ]1399/4[( او را از حافظان برشـمرده و سـتوده اسـت.

ــات 15 و 20  ــا در صفح ــی از آن ه ــه برخ ــراوان آورده ک ــای ف ــه طریق ه ــر را ب ــث غدی او حدی

و 23 و 24 و 25 و 28 و 38 و 45 و 46 و 47 و 49 و 53 و 58 و 59 و 60 گذشــت و برخــی نیــز 

خواهــد آمــد.

َرج بغدادی ُرصافی )د. 6402 در 90 سالگی(.
َ
243. حنبل بن عبداهلل بن ف

او محّدثی ُپرحدیث بود که مسـند احمد بن حنبل را از  پسـرش عبداهّلل، با سـندی که خواهد 
آمد، روایت کرده اسـت. ابوشـامه )ذیل الّروضتین: ص62(3 شـرح حال وی را آورده اسـت.

حدیث گواه خواهی روز َرْحَبه با لفظ عبدالّرحمان، با سند وی خواهد آمد.

 244. حافللظ ضیاءالّدیللن محّمللد بللن عبدالواحللد؛ ابوعبللداهلل َمْقِدسللی دمشللقی حنبلللی 

)ز. 569؛ د. 643(�

هایه: 169/13 ]198/13[( از او یاد کرده و خود و تألیفاتش را سـتوده اسـت.  ابن َکثیر )البدایة و الّنِ

ذهبی )تذکرة الحّفاظ: 197/4 ]1405/4[( شرح حال وی را آورده و از عمر بن حاجب حکایت کرده 

1. منسـوب اسـت بـه جزیـرۀ ابن عمـر؛ منطقـه ای فرادسـِت موصـل کـه میـان آن و موصـل، سـه روز راه فاصله بـوده و دجله از 
هـر طـرف، مگـر از یـک ناحیـه، بر آن احاطه داشـته اسـت. ]معجم البلـدان: 138/2[

که در چاپ جدید مرکز الغدیر آمده، درسِت آن 604 است.)م.( 2. همان طور 

3. این مطلب در پانوشت ابوالمحاسن دمشقی بر ذیل تذکرة الحّفاظ )ص33( آمده است.
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اسـت: »اسـتاد مـا ابوعبـداهّلل، بزرْگ اسـتاد روزگار خویـش و یگانـۀ دوران در دانـش و حفظ و وثاقت 

و دیانت پیشـگی؛ و از جملـۀ دانشـوراِن بـا تربیـت خداونـدی بـود. وی در روایـت بسـیار دقیـق؛ در 

عبـادت بـس کوشـا؛ همـواره در حـال ذکـر؛ از دنیا بریـده؛ فروتن؛ و ... بـود ... . ابن نّجار در سـتایش 

از او گویـد: ›وی حافـظ، دقیـق و اسـتوار، دانشـوری حّجـت ]در دانـش حدیـث[، راوی شـناس، 

کدامنی و نیکوروشی ندیده ام ... .‹« کی و پا پارسا، و پرهیزگار بود که مانند او را در پا

حدیـث غدیـر از وی در صفحـات 26 و 28 و 34 و 35 و 55 و 58 گذشـت و جـز آن نیـز از 

او خواهـد آمد.

245. ابوسالم محّمد بن َطلحۀ ُقَرشی َنصیبی شافعی )د. 652(�

او از شاعران غدیر در سدۀ هفتم است که شعر و شرح حالش در همان باب خواهد آمد.

به حدیث غدیر از وی در صفحۀ 33 اشـاره شـد و جز آن نیز به نقل از کتاِب بارها چاپ 

ؤول، خواهد آمد. شـده اش، مطالب الّسَ

وغلی2 ابن عبداهلل بغدادی حنفی )د. 654(�
ُ
246. ابوالمظّفر یوسف امیرحسام الّدین1 ِقْزا

او نــوۀ دختــری حافــظ ابن جــوزی حنبلــی، از دختــرش رابعــه اســت. یاِفعــی )مــرآة الجنــان: 

هایــه: 194/13 ]226/13[( ضمــن  136/4( شــرح حــال وی را آورده اســت. نیــز ابن َکثیــر )البدایــة و الّنِ

آوردن شــرح حــال وی، دانــش و َفضــل و نیکوخطابه خواندنــش را ســتوده اســت. ابوالحســنات 

دیگــران ســرآمد  و  فقاهت پیشــه  »او  اســت:  گفتــه  و  کــرده  یــاد  او  از  ص230(  البهّیــه:   )الفوائــد 

 و دانشــوری فقیــه و واعــظ و خوش معاشــرت بــود.« چنــان کــه در منتخــب المختــار )ص236( 

آمــده، ابوالمعالــی ســالمی گویــد:

د 
ّ
»وی اسـتادی صالح و دانا به تفسـیر و حدیث و فقه بود. او را تفسـیری بزرگ در 29 مجل

است.« سپس اساتید و تألیفاتش را ذکر کرده است.

1. درسِت آن، شمس الّدین است.)غ.(

ـکان و الفوائـد البهّیـه، قرغلـی آمـده اسـت؛ اّمـا دیگـر مآخـذ قزغلـی ضبـط کرده انـد. لیکن چنـان که در 
ّ
یـخ ابن َخِل 2. در تار

یـخ ابن َکثیـر آمـده، ِقْزاغلـی صحیـح اسـت کـه واژه ای اسـت ترکی به معنای نـوۀ دختری. تار
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حدیـث غدیـر از وی در صفحـۀ 68 گذشـت و از او، عناوینـی دیگـر با الفاظی متفاوت، به 

نقـل از نوشـتۀ رایجش، تذکرة خـواّص األّمه، خواهد آمد.

247. عّزالّدین عبدالُحَمید بن هبة اهلل مدائنی )مشلور  به ابن ابی الحدید معتزلی؛ د. 655(�

ـف کتـاب رایـج شـرح نهـج البالغـه اسـت کـه از چیره دسـتی او در حدیـث و کالم
ّ
 وی مؤل

و تاریخ و ادب حکایت می کند. شرح حال وی در همان )575/4 ]13/1-19[(1 آمده است.

حدیـث غدیـر از وی در صفحـۀ 56 گذشـت. نیـز حدیـث گواه خواهـی روز َرْحَبـه؛ حدیـث 

دعـوت؛ حدیـث سـوارگان؛ حدیث حّجـت آوری عّمار  به حدیث غدیر؛ و حدیث گواه خواهی 

جوانـی از ابوهریـره بـه حدیث غدیـر، خواهد آمد.

248. حافظ ابوعبداهلل محّمد بن یوسف گنجی شافعی )د. 658(�

ــه چــاپ رســیده  ــا 160 صفحــه در مصــر ب ــة الّطالــب2 اســت کــه ب وی صاحــب کتــاب کفای

و اســناد آن حــذف شــده؛ اّمــا چــاپ نجــف آن، همــراه بــا اســناد متــن اصلی اســت. ایــن کتاب 

 از برجســتگی او در دانــش حدیــث، علــم سرشــار، َفضــل فــراوان، و توّجــه بســیارش بــه علــوم

 و فنــون حدیــث حکایــت می کنــد. ابن َصّبــاغ مالکــی )الفصــول المهّمــه ]ص124[( از وی نقــل 

حدیث کرده، او را با لقب امام حافظ نام می َبرد.

حدیـــث غدیـــر از وی در صفحـــات 19 و 21 و 35 و 40 و 48 و 51 گذشـــت. نیـــز حدیـــث 

ــر  گـــون؛ حدیـــث گواه خواهـــی مـــردی عراقـــی از جابـ ــا طریق هـــای گونا ــه بـ گواه خواهـــی روز َرْحَبـ

انصـــاری بـــه حدیـــث غدیـــر؛ و حدیـــث تهنیـــت از او خواهـــد آمـــد.

249. حافظ ابومحّمد عبدالّرّزاق بن عبداهلل بن ابی بکر؛ عّزالّدین َرْسَعنی حنبلی )د. 661(�

ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 243/4 ]1452/4[( از او یـاد کـرده و گفتـه اسـت: »وی پیشـوایی بـا 

حدیـث اسـتوار و صاحـب فنـون و ادب بـود. کتـاب مقتـل امـام الحسـین؟ع؟ را ِگردآورد و تفسـیری 

نیکـو نگاشـت کـه مـن آن را دیـده ام؛ وی در آن، بـا ذکـر سـند، روایـت کـرده اسـت.«

غه: 43/3.)غ.(
ّ
هایه: 233/13؛ و آداب الل 1. نیز بنگرید به: فوات الوفیات: 259/2؛ البدایة و الّنِ

کتاب را اثر وی دانسته است. بی )کشف الّظنون: 323/2 ]1497/2[( این 
َ
2. َچل
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هایـه: 241/13 ]279/13[( او را سـتوده اسـت. بخشـی از شـرح حـال وی  ابن َکثیـر )البدایـة و الّنِ

به نقل از دوست نزدیکش، ِاْربلی، خواهد آمد.

از وی، حدیث نزول آیۀ تبلیغ در شأن علی؟ع؟ خواهد آمد.

ضل اهلل بن ابی سعید حسن شافعی ُتورُپشتی.
َ
250. ف

ُســْبکی )طبقــات الّشــافعّیة الکبــری: 146/4 ]349/8[( شــرح حــال وی را آورده و گفتــه اســت: 

»او مــردی محــّدث و فقیــه از اهــل شــیراز بــود کــه شــرحی نیکــو بــر مصابیــح الّســّنه تألیــف َبَغــوی 

نگاشــته و صحیــح بخــاری را از عبدالوّهــاب بــن مغــرم، بــا ذکــر ســند روایــت کــرده اســت. گمــان 

می بــرم کــه در حــدود 660 درگذشــته اســت. حملــۀ تاتــار ســبب گشــت کــه حــال وی بــه درســتی 

شــناخته نشــود.« ســپس برخــی از نــکات منــدرج در شــرح المصابیــح را آورده اســت.

او حدیث غدیر را در کتاب المعتمد فی المعتقد روایت کرده است1�

 251. حافلللظ محیلللللی الّدین یحیلللی بلللن شلللرف بلللن حسلللن؛ ابوزکرّیلللا َنللللللَووی2 دمشلللللقی 

شافعی )د. 676(�

ُســْبکی )طبقــات الّشــافعّیة الکبــری: 166/5-168 ]395/8[( شــرح حــال وی را آورده و او را 

ــه  ــرده و گفت ــاد ک ــه: 278/13 ]326/13[( از او ی های ــة و الّنِ ــر )البدای ــز ابن َکثی ــت. نی ــتوده اس ــیار س بس

اســت: »وی بزرْگ اســتاد مذهــب ]شــافعی[ و ســرآمِد فقیهــان در زمــان خویــش بود و در پارســایی 

کــه  رســید  پایــه  بــدان  مــردم  از  نیازبریــدن  و  پژوهندگــی  و  پرهیــزگاری  و  عبادت پیشــگی   و 

هیــچ یــک از فقیهــان، بــدان حــد نرســیده اســت.« ســپس تألیفــات وی را یــاد نمــوده و او را 

ســتوده اســت. نیــز ذهبــی )تذکــرة الحّفــاظ: 259/4-264 ]1470/4[( شــرح حــال وی را بــه تفصیــل 

آورده است.

حدیـث غدیـر از کتـاب وی، ریـاض الّصالحیـن )ص35( گذشـت. نیـز وی )تهذیـب األسـماء

غـات ]347/1[( گویـد: »در کتـاب ِترِمـذی، از ابوَسـریَحۀ صحابـی یـا زیـد بـن ارقـم _ تردیـد از 
ّ
 و الل

ی دانسته است. بی )کشف الّظنون: 462/2 ]1733/2[( این اثر را از و
َ
1. َچل

2. َنوٰی، روستایی است از حوران. ]معجم البلدان: 306/5[
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ُشـعبه اسـت _ از پیامبـر؟ص؟ آمـده اسـت: ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او 

اسـت.‹« ِترِمـذی ایـن حدیـث را آورده و گفتـه اسـت: »ایـن حدیـث، حسـن اسـت و تردیـد در 

شخص صحابی، صّحت آن را خدشه دار نمی کند؛ زیرا همۀ آنان عادل بوده اند.«

252. شیخ مجدالّدین عبداهلل بن محمود بن مودود حنفی موصلی )ز. 599؛ د. 683(�

 ابوالحسـنات )الفوائـد البهّیـه: ص106( شـرح حـال وی را آورده و گفتـه اسـت: »او در فـروع

 و اصول، از یگانگان روزگار بود و تا هنگام مرگ، به فتوادهی و تدریس اشتغال داشت.«

جابـر  از  عراقـی  مـردی  گواه خواهـی  حدیـث   ]62/1[ ـمَطین  الّسَ َفراِئـد  صاحـب  ویـه،  ابن َحّمُ

اسـت. کـرده  روایـت  از وی  آمـد،  کـه خواهـد  را  ]بـه حدیـث غدیـر[  انصـاری 

253. قاضی ناصرالّدین عبداهلل بن عمر؛ ابوالخیر  بیضاوی شافعی )د. 685(�

او صاحـب طوالـع األنـوار؛ المصبـاح فـی أصـول الّدیـن؛ الغایـة القصـوی فـی الفقـه؛ المنهـاج فـی أصول 

الفقـه؛ مختصـر الکّشـاف فـی الّتفسـیر؛ و شـرح المصابیـح فـی الحدیث اسـت.

ُســْبکی )طبقات الّشــافعّیة الکبری: 59/5 ]157/8[( گوید: »وی پیشــوایی برجســته، صاحب 

نظــر، صالــح، عبادت پیشــه، و پارســا بــود کــه قاضــی القضــات شــیراز گشــت و ســپس بــه تبریــز 

درآمد.«

هایـه: 309/13 ]363/13[( شـرح حـال وی را آورده و مرگـش را در تبریـز  ابن َکثیـر )البدایـة و الّنِ

دانسـته اسـت.

حدیث غدیر از کتاب وی، طوالع األنوار، در صفحۀ 8 گذشت.

 254. حافلللظ احملللللد بلللن عبلللللداهلل فقیللله الحلللرم؛ محّب الّدیلللن ابوالعّبلللاس طبلللری مکلللی 
شافعی )د. 694(�

ُســـْبکی )طبقـــات الّشـــافعّیة الکبـــری: 9/5 ]18/8[( شـــرح حـــال وی را آورده و او را ســـتوده 

هایـــه: 340/13 ]402/13[( از او یـــاد کـــرده و ذهبـــی )تذکـــرة الحّفـــاظ:  اســـت. ابن َکثیـــر )البدایـــة و الّنِ

264/4 ]1474/4[( وی را از حافظـــان شـــمرده و گفتـــه اســـت: »بـــه فقاهـــت و تدریـــس و فتـــوا دادن 

)264(
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و تألیـــف اشـــتغال داشـــت و بزرْگ اســـتاد شـــافعیان و محـــّدث حجـــاز و پیشـــوایی صالـــح، 

پارســـا، و گرانقـــدر بـــود.«

گون آورده  ِضره و ذخائر العقبی، با طریق های گونا او حدیث غدیر را در دو کتابش، الّریاض الّنَ

که برخی از آن ها در صفحات 18 و 25 و 28 و 32 و 48 و 51 و 56 گذشت و با برخی از آن 

طریق ها، حدیث گواه خواهی روز َرْحَبه و حدیث سوارگان و حدیث تهنیت خواهد آمد.

255. ابراهیم بن عبداهلل َوصابی یمنی شافعی.

کتفاء فی َفضل األربعة الخلفاء است. ف کتاب اإل
ّ
وی مؤل

گـون، در همـان کتـاب آورده اسـت. برخـی از آن  او حدیـث غدیـر را بـه طریق هـای گونا

بـه  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  حّجـت آوری  حدیـث  َرْحَبـه،  روز  گواه خواهـی  حدیـث  در  طریق هـا، 

حدیـث غدیـر در روز جمـل، و حدیـث نـزول آیـۀ »سـأل سـائل« در پیرامـون رویـداد غدیـر خواهـد 

آمـد. برخـی از آن هـا نیـز در صفحـات 22 و 23 و 25 و 41 و 51 و 53 و 55 و 58 و 59 گذشـت.

رغانی.
َ
256. سعیدالّدین محّمد بن احمد ف

او شـرح کنندۀ قصیدۀ تائّیۀ ابن فارض اسـت و در حدود 700 درگذشـت. ذهبی )الِعَبر فی 

خبر من غبر ]399/3[( سـال وفات وی را 699 دانسـته اسـت.

او نخســتین شــارح قصیــدۀ یــاد شــده اســت. حکایــت کرده انــد کــه وی آن را نخســت 

ــرد و آن  ــرح ک ــی ش ــی و آن گاه، عرب ــه فارس ــپس ب ــد و س ــوی( برخواْن ــی )مول ــن روم ــر جالل الّدی ب

بــی )کشــف 
َ
ــام نهــاد. ایــن شــرح، بســی مفّصــل اســت. ایــن اوصــاف را َچل را منتهــی المــدارک ن

الّظنــون: 209/1 ]1858/2[( آورده اســت. نیــز از کفــوی، نقــل شــده کــه وی بــه همــۀ دانش هــای 

ــد در  ــان زمــان و حّجــت روزگار و راهنمــای راه حــق و راِز خداون ــود و زب گاه ب شــرعی و باطنــی آ

ــت. ــمار می رف ــه ش ــردم، ب ــان م می

شـرح حـال وی در عبقـات األنـوار )270/1 ]381/10[( منـدرج اسـت. عبـارت وی در بخـش 

سـخنانی در پیرامـون مفـاد حدیـث غدیـر خواهـد آمـد.

)265(
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]سدۀ هشتم[

257. شیخ االسللالم ابواسللحاق ابراهیللم بللن سللعدالّدین محّمللد بللن مؤّیللد ]بللن[ حّموَیللۀ 

خراسللانی جوینللی )د. 722 در 78 سللالگی(.

ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 298/4 ]1505/4[( او را بـا عنـوان پیشـوای محـّدث، یگانـۀ کامـل، 

سـتوده و گفته اسـت: »وی به اخذ روایت و دسـتیابی به مدارک و اسـناد حدیث بسـیار عنایت 

الکامنـه: 67/1( شـرح  َرُر 
ُ

)الـّد ابن َحَجـر  بـه دسـت وی مسـلمان گشـت.«  می نمـود. غازان خـان 

حـال وی را آورده و او را سـتوده اسـت.

ـمَطین فی فضائل المرتضی و  گون در کتابش، َفراِئد الّسَ وی حدیـث غدیـر را بـه طریق هـای گونا

البتول و الّسـبطین، که نزد ما موجود اسـت، آورده اسـت.

حدیــث وی در صفحــات 15 و 19 و 21 و 23 و 26 و 32 و 40 و 43 و 44 و 55 و 56 و 66 

گذشــت. نیــز از او، حدیــث گواه خواهــی روز َرْحَبــه؛ حدیــث گواه خواهــی مــردی عراقــی از جابــر 

انصــاری بــه حدیــث غدیــر؛ حّجــت آوری عمــر بــن عبدالعزیــز بــه حدیــث غدیــر؛ حدیــث نــزول 

کمــال دیــن در شــأن علــی؟ع؟ ؛ حدیــث نــزول آیــۀ »ســأل ســائل« در پیرامــون رویــداد غدیــر؛  آیــۀ إ

و حدیــث تهنیــت خواهــد آمــد.

258. عالء]الّدوله رکن[الّدین احمد بن محّمد بن احمد سمنانی )ز. 659؛ د. 736(1�

َرُر الکامنـه: 250/1( شـرح حـال وی را آورده و گفتـه اسـت: »بـه فقاهـت و اخـذ 
ُ

ابن َحَجـر )الـّد

حدیـث اشـتغال داشـت و از همـۀ فضیلت هـا بهره منـد بـود و در علوم چیرگی داشـت.« ذهبی 

گویـد: »پیشـوایی بـود کـه همۀ دانش هـا را آموخته، فراوان قرآن می خوانـد؛ و در جان ها صاحب 

او  نـزد  ویـه،  و صدرالّدیـن حّمُ بـوده  از 300 عنـوان  بیـش  تألیفـات وی  کـه  گفته انـد  بـود.  نفـوذ 

گردی کرده است.« شا

عبـارت او از کتابـش، العـروة الوثقـی، در بخـش سـخنانی در پیرامـون سـند حدیـث غدیـر 

خواهـد آمـد.

کرده و سال وفاتش را 735 دانسته است. که در منتخب المختار )ص162( آمده، سالمی از او یاد  1. چنان 

)267(
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259. حافللظ یوسللف بللن عبدالّرحمللان بللن یوسللف بن عبدالّرحمان1 بن یوسللف دمشللقی؛ 

ابوالحّجاج ِمّزی2 شافعی )د. 742(�

ُسـْبکی )طبقـات الّشـافعّیة الکبـری: 251/6-267 ]395/10[( شـرح حـال وی را آورده و گفتـه 

مـا؛  روزگار  ِمـّزی، حافـظ  ابوالحّجـاج  مـا، شـیخ جمال الّدیـن  اسـوۀ  و  اسـتاد  و  »بـزرگ  اسـت: 

برافرازنـدۀ پرچـم سـّنت و جماعـت؛ بردوش گیرنـدۀ بـار سـنگین فـّن حدیـث؛ دارنـدۀ تن پـوش 

از خداونـد؛ پیشـوای حافظـان؛ ... .« اطاعـت 

َرُر الکامنـه: 
ُ

یـاد کـرده؛ و نیـز ابن َحَجـر )الـّد هایـه: 191/14 ]224/14[( از او  الّنِ ابن َکثیـر )البدایـة و 

از  دمشـق،  »در  اسـت:  کـرده  حکایـت  ابن سـّیدالّناس  از  وی،  یادکـرد  ضمـن   )461-457/4

دانشـوران، پیشـوای پیشـگام، حافـِظ پیشـی گیرنده بـر معاصـران و پیشـینیان، ابوالحّجـاج را 

یافتـم کـه دریـای سرشـار علـم حدیـث و سـاالر آن اسـت _ و ]بـه زبـان حـال[ گویـد: ›چـه بسـا 

گفتـه کـه پیشـینیان بـرای پسـینیان بـر جای نهادنـد.‹ ]و خود، مصـداق این مثل  حرف هـای نا

است.[ _ و بیش از همه، شرح حال و وضع راویان را می شناسد ... .«

وی حدیث غدیر را در تهذیب الکمال روایت کرده است.

حدیـث او در صفحـات 14 و 18 و 21 و 35 گذشـت. او حدیـث غدیـر را در تحفـة األشـراف 

بمعرفة األطراف ]195/3[ از ِترِمذی و َنسـائی با سندهاشـان، از ابوالُطفیل، از زید بن ارقم، با سـند 

و لفـظ یـاد شـده در صفحـۀ 30؛ و از ابن ماجـه، بـا سـند و لفـظ آورده شـده در صفحـۀ 39، از 

عبدالّرحمـان بـن سـعد، روایـت کـرده اسـت.

260. حافظ شمس الّدین محّمد بن احمد بن عثمان ذهبی شافعی )د. 748(�

ثقه استاد  گفته است: »وی  و  آورده  را  القّراء: 71/2( شرح حال وی  )طبقات   ]ابن[َجَزری 

 و بزرگواری است که ... به دانش حدیث و شناخت راویان و رجال، اشتغال ورزید؛ و استادانش 

در حدیث و علوم دیگر به 1000 َتن می رسیدند.«

فین 
ّ
هب )236/8(؛ فوات الوفیات )353/4(؛ و معجم المؤل

ّ
1. در چاپ جدید مرکز الغدیر؛ الّدرر الکامنه؛ شذرات الذ

)308/13( عبدالملک آمده است.)م.(

که از روستاهای دمشق است. ]معجم البلدان: 122/5[ 2. منسوب به ِمّزه 

124/1
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ُسـْبکی )طبقات الّشـافعّیة الکبری: 216/5-219 ]100/9[( از او یاد کرده و بسـیار به سـتایش وی 

پرداخته اسـت.

ف 
ّ
هایه: 225/14 ]259/14[( ضمن یادکرد وی، گوید: »او حافظ بزرگ، مؤل ابن َکثیر )البدایة و الّنِ

تاریخ اسالم، و بزرِگ محّدثان بود که زنجیرۀ استادان و حافظان حدیث به وی پایان یافت.«

َرُر الکامنه: 336/3-338( شرح حال وی را آورده و گفته است: »او در فّن حدیث 
ُ

ابن َحَجر )الّد

گاهی هـای مربـوط بـه  تبّحـر  یافـت و تاریـخ اسـالم را ِگـردآوْرد و در ایـن زمینـه، خصوصـًا بـا آوردن آ

محّدثان، بر پیشـینیان برتری یافت.« سـپس تألیفات او را نام برده و آن ها را سـتوده اسـت.

فـان در بـارۀ 
ّ
او کتابـی مسـتقل در بـاب حدیـث غدیـر نگاشـته، چنـان کـه در بخـش مؤل

حدیـث غدیـر خواهـد آمـد. نیـز حدیث غدیر از وی در صفحات 32 و 35 و 41 و 55 گذشـت.

261. نظام الّدین حسن بن محّمد قمی نیشابوری.

 وی صاحـب تفسـیری بـزرگ بـا نـام غرائـب القـرآن و رغائـب الفرقـان اسـت کـه بارهـا در مصـر

 و ایران به چاپ رسیده است.

بــه  اســت.  کــرده  روایــت  را  غدیــر  حدیــث   )]194/6[ الفرقــان  رغائــب  و  القــرآن  )غرائــب  او 

صفحــات 19 و 43 و 53 بنگریــد. نیــز از وی، حدیــث نــزول آیــۀ تبلیــغ در ماجــرای غدیــر در 

شــأن علــی؟ع؟ خواهــد آمــد.

262. َوِلّیُ الّدین محّمد بن عبداهلل خسیب عمری تبریزی.

وی کتاب ِمشکاة الَمصابیح را در 737 نگاشته است.

حدیــث او در صفحــات 19 و 36 گذشــت. نیــز حدیــث تهنیــت از طریــق احمــد، از او 

ــد. ــد آم خواه

263. تاج الّدین احمد بن عبدالقادر بن مکتوم؛ ابومحّمد قیسی حنفی نحوی )د. 749(�

]ابن[َجـَزری )طبقـات القـّراء: 70/1( شـرح حـال وی را آورده و او را سـتوده اسـت. ابن َحَجـر 

َرُر الکامنـه: 174/1-176( ضمـن آوردن شـرح حـال او، از اسـتادان و تألیفاتـش یـاد کـرده و گفتـه 
ُ

)الـّد
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 اسـت: »او در فقـه، پیشـگامی و مسـند تدریـس و نیابـت صـدور حکـم یافـت.« سـپس الّتذکـره 

را از تألیفات وی دانسته است.

سـیوطی )ُبغیـة الُوعـاة: ص140-143 ]326/1[( از او یـاد کـرده و وی را سـتوده و تألیفاتـش، از 

ـف، آن را قیـد 
ّ
ـد فراهـم آمـده و مؤل

ّ
جملـه الّتذکـره، را برشـمرده و گفتـه اسـت: »الّتذکـره در سـه مجل

األوابد )= پیشتاز آثار دیگر( نامیده؛ و من آن را به خّط خود وی در محمودّیه دیده ام.«

او در همیـن کتـاِب الّتذکـره، شـعر َحّسـان در بـارۀ غدیـر را آورده کـه در بخـش شـاعران سـدۀ 

نخسـت خواهـد آمد.

بی شافعی )مشلور  به ابن َوردی؛ د. 749(�
َ
264. زین الّدین عمر  بن مظّفر  بن عمر َمَعّری َحل

سـیوطی )ُبغیة الُوعاة ]226/2[( شـرح حال وی را آورده و گفته اسـت: »او پیشـوایی زبردست 

بـود؛  مایـه  و  پایـه  برتریـن  در  شـعرش  فـّن  و  علـوم؛  انـواع  از  بهره منـد  ادبّیـات؛  و  نحـو  و  فقـه   در 

و از فضایل مشهور بهره داشت.« سپس تألیفات و پاره ای از اشعار او را ذکر نموده است.
َرُر الکامنـه: 195/3( از او یـاد کـرده و خـود و تألیفاتـش را سـتوده و نمونه هایـی 

ُ
 ابن َحَجـر )الـّد

از اشعارش را آورده است.
وی حدیـث والیـت را در کتـاب تتّمـة المختصـر فـی أخبـار البشـر ]250/1[ آورده کـه در مصـر بـه 

چـاپ رسـیده اسـت.

265. جمال الّدیلللن محّملللد بلللن یوسلللف بلللن حسلللن بلللن محّملللد زرنلللدی مدنلللی حنفلللی؛ 

�)759-753 )د.  شلللمس الّدین 

چنان که در منتخب األخبار )ص210( آمده، دانشـور هم روزگار او، سـالمی، شـرح حال وی را 

َرُر الکامنه: 
ُ

آورده و اسـتادانش را ذکر کرده و شـرح دیدارش با او را بیان نموده اسـت. ابن َحَجر )الّد

295/4( از او یـاد کـرده و بـه نقـل از ابن فرحـون، گفتـه اسـت: »وی درر الّسـمطین فـی مناقـب الّسـبطین 

را نگاشـت؛ پـس از پـدرش در مدینـه ریاسـت یافت؛ کتاب های بسـیار تألیف نمـود؛ به تدریس 

فقـه و حدیـث پرداخـت؛ و آن گاه، بـه شـیراز  کـوچ نمـود و در آن شـهر، عهـده دار قضاوت گشـت 

تا در 748/747 درگذشت.«

)270(
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نیـز از اسـتادان ُجنیـد حکایـت شـده کـه وی در شـیراز در 753-759 درگذشـته اسـت. 
مۀ محـّدث در حرم 

ّ
ابن َصّبـاغ مالکـی )الفصـول المهّمـه ]ص19[( از او بـا لقـب اسـتاد پیشـوای عال

شـریف نبـوی، یـاد نموده اسـت.
او )نظـم درر الّسـمطین فـی فضائـل المصطفـی و المرتضـی و البتـول و الّسـبطین ]ص109[( از پیشـوای 
حافـظ ابوبکـر احمـد بـن حسـین بیهقـی، بـا ذکـر سـند از َبـراء بـن عـازب، روایـت کـرده اسـت: 

»همـراه پیامبـر؟ص؟ حرکـت کردیـم ... .« سراسـر ایـن روایـت در حدیـث تهنیـت خواهـد آمـد.

266. قاضی عبدالّرحمان بن احمد ایجی شافعی )د. 756(�
گاه  ُسـْبکی )طبقـات الّشـافعّیة الکبـری: 108/6 ]46/10[( گویـد: »وی پیشـوای علـوم عقلـی، آ
ـف کتـاب المواقـف در علـم 

ّ
بـه اصـول عقایـد و اصـول فقـه و معانـی و بیـان و نحـو، فقیـه، و مؤل

َرُر الکامنـه: 322/2( از او یـاد کـرده و وی را سـتوده و تألیفاتـش را 
ُ

کالم بـوده اسـت.« ابن َحَجـر )الـّد
برشـمرده اسـت.

حدیث غدیر از وی، از کتاب المواقف ]ص405[ در صفحۀ 8 نقل شد.

267. سعیدالّدین محّمد بن مسعود بن محّمد بن خواجه مسعود کازرونی )د. 758(�

َرُر الکامنـه: 255/4( شـرح حـال وی را آورده و اسـتادانش را ذکـر کـرده و گفتـه 
ُ

ابن َحَجـر )الـّد

اسـت: »سـعیدالّدین محّدثـی فاضـل بـود کـه بسـیار حدیـث شـنیده و ِمـّزی بـه او اجـازۀ روایـت 

داده بـود.«

ـمَطین _ در صفحـۀ 23 ذکـرش رفـت _ بـوده و از او  ـف َفراِئـد الّسَ
ّ
ویـه، مؤل گرد ابن حّمُ وی شـا

روایـت کـرده اسـت. در کتابـش بـه نـام المنتقـی فـی سـیرة المصطفـی، از پیامبر؟ص؟ در بـارۀ علی 

روایـت کـرده اسـت: »هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایا! دوسـت 

بدار و  یاری کن هر که او را دوست بدارد و یاری کند؛ و دشمن بدار هر که را با او دشمنی ورزد.«

268. ابوالّسعادات عبداهلل بن اسعد بن علی یاِفعی شافعی یمنی مکی )د. 768(�

ُسـْبکی )طبقـات الّشـافعّیة الکبـری: 103/6 ]33/10[( از او یـاد کـرده و وی را بـه بهره منـدی از 

صالحّیـت و تألیفـات فـراوان و شـعِر بسـیار، سـتوده اسـت.

126/1
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َرُر الکامنـه: 247/2( شـرح حـال وی را آورده و اسـتادانش در فقـه و حدیـث 
ُ

 ابن َحَجـر )الـّد

را ذکر نموده و او را ستوده و گفته است: »او در نکوهش ابن تیمّیه، سخنی دارد.«

وی در کتـاب تاریخـش، مـرآة الجنـان )109/1( حدیـث غدیـر را از طریـق احمـد بـن حنبـل، 

م، از افتخـارات امیرالمؤمنیـن دانسـته اسـت.
ّ
آورده و آن را بـه سـان حقیقتـی مسـل

269. حافظ ِعمادالّدین اسماعیل بن عمر  بن کثیر شافعی قیسی دمشقی )د. 774(�

ذکـر  را  تألیفاتـش  و  اسـتادان  و  آورده  را  الکامنـه: 384/1( شـرح حـال وی  َرُر 
ُ

)الـّد ابن َحَجـر 

صاحـب  پیشـوای  ›او  گویـد:   )]75 و  ]ص74  المختـص  )المعجـم  »ذهبـی  اسـت:  گفتـه  و  کـرده 

گـون،  ط بـر اقـوال گونا
ّ
 فتـوا، محـّدث چیره دسـت، فقیـه زبردسـت، محـّدث دقیـق، مفّسـر مسـل

و صاحب تألیفات سودمند است.‹«

وی حدیـث غدیـر را بـا طریق هـای فـراوان، در تاریـخ بزرگـش آورده کـه برخـی از آن هـا در 

صفحات 15 و 19 و 23 و 25 و 26 و 28 و 35 و 41 و 43 و 46 و 48 و 51 و 52 و 54 و 55 و 56 

و 68 گذشـت. نیـز از او، حدیـث گواه خواهـی روز َرْحَبـه، حدیث سـوارگان، حدیث گواه خواهی 

جوانـی از ابوهریـره بـه حدیـث غدیـر، و حدیـث گواه خواهـی مـردی عراقـی از جابـر انصـاری بـه 

حدیـث غدیـر خواهـد آمد.

بللی دمشللقی ِمللّزی )مشلللور 
َ
میلللۀ مراغللی1 َحل

َ
270. ابوحفللص عمللر بللن حسللن بللن َمزیللد بللن ا

به ابن امیله؛ ز. 679؛ د. 778(�

َرُر 
ُ

]ابن[َجــَزری )طبقــات القــّراء: 590/1( شــرح حــال وی را آورده اســت. نیــز ابن َحَجــر )الــّد

الکامنــه: 159/3( ضمــن بیــان شــرح حــال او، گویــد: »وی مرکــز ِاســناد در آن روزگار و محّدثــی 

ُپرحدیــث بــود کــه افــراد فــراوان از او بهــره بردنــد؛ حــدود 50 ســال حدیــث گفــت و بســیار قــرآن 

می کــرد.« تــالوت 

ابن َجـَزری )طبقـات القـّراء( وی را بـه ثقـه بودن و دیانت و شایسـتگی و نیکی سـتوده اسـت. 

1. در أنساب َسْمعانی ]245/5[ مراغی، منسوب به مراغه در آذربایجان، از آبادی های تبریز، شمرده شده است.

127/1
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 از َفضـل بـن روزبهـان نقـل شـده اسـت: »او ثقـه و دقیـق و اسـتوار بـود و سـنددهی اسـتادان بـزرگ 

و عالمان ارجمند، به وی ختم می شد.«

از وی، حدیث گواه خواهی روز َرْحَبه با لفظ عبدالّرحمان، خواهد آمد.

271. شلللمس الّدین ابوعبلللداهلل محّملللد بلللن احملللد بلللن عللللی هلللواری مالکلللی )مشللللور بللله 

سلللی؛ د. 780(�
ُ
ابن جابلللر انُدل

وی از شاعران غدیر است که شعر و شرح حالش در بخش شعرای سدۀ هشتم خواهد آمد.

272. سّید علی بن شلاب بن محّمد َهْمدانی1 )د. 786(�

چندیـن تـن از برجسـتگان، وی و تألیفـات و مقامـات و کرامت هایش را سـتوده اند. شـرح 

حـال او در بخـش غدیـر از کتـاب عبقات األنـوار )241/1-244 ]334/10[( آمده اسـت.

او حدیـث غدیـر را بـا چندیـن طریـق در کتابـش، مـوّدة القربـی ]مـوّدت پنجـم[ _ ایـن اثـر بارهـا 

 چـاپ شـده و رایـج اسـت _ آورده کـه برخـی از آن هـا در صفحـات 22 و 57 و 58 گذشـت. نیـز 

از وی، حدیث نزول آیۀ تبلیغ در شأن علی؟ع؟ و حدیث تهنیت خواهد آمد.

273. حافللظ شللمس الّدین ابوبکللر محّمللد بللن عبللداهلل بللن احمد َمْقِدسللی حنبلی )مشلللور 

به صاِمت؛ د. 789(�

]ابن[َجـَزری )طبقـات القـّراء: 174/2( شـرح حـال وی را آورده و گفتـه اسـت: »شـمس الّدین، 

 پیشـوا و دانشـور برجسـتۀ مـا و حافظـی بـزرگ اسـت.« سـپس برخـی از اسـتادان وی در قـراءت،

 و نیز تألیفات او را ذکر نموده و نثر و نظم او را ستوده است.

َرُر الکامنـه: 465/3( شـرح حـال وی را آورده و اسـتادان و اجازه هـای روایی اش 
ُ

ابن َحَجـر )الـّد

را ذکـر کـرده و گفتـه اسـت: »او اسـتادان فـراوان داشـت و بسـیار حدیـث شـنید و خـود در پـی 

حدیـث برآمـد و فـراوان حدیـث خواْنـد و ایـن کار را بـه نیکـی سـامان داد و احادیـث را بـا ذکـر 

سـند فراهم آوْرد و بهره ها بخشـید. او دانشـوری چیره دسـت و پارسـا و بی مانند بود که روزگاری 

که لقب وی، شهاب الّدین بوده است. 1. از برخی شرح حال نامه ها، برمی آید 
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حدیـث گفـت و در صالحّیـه درگذشـت و چنـدان فقاهـت ورزیـد کـه بـر همـۀ معاصرانش برتری 
یافـت و صاحـب فتـوا گشـت و مقـام تدریـس یافـت و بـس جوانمـرد بـود.«

َجَزری شافعی )أسنی المطالب ]ص50[( حدیث حّجت آوری صّدیقۀ طاهره؟اهس؟ به حدیث 
غدیر را از وی روایت کرده که خواهد آمد.

274. سلللعدالّدین مسلللعود بلللن عملللر بلللن عبلللداهلل َهلللَروی تفتازانلللی شلللافعی )د. 791 در 

حدود 80 سالگی(.

َرُر الکامنـه: 350/4( شـرح حـال وی را آورده و تألیفاتـش را یـاد نمـوده و گفتـه 
ُ

ابن َحَجـر )الـّد

 اسـت: »او را جـز این هـا نیـز تألیفاتـی در انـواع علـوم اسـت کـه پیشـوایان دانـش در دسـتیابی

 و توّجـه بـه آن هـا، بـر یکدیگـر پیشـی می جوینـد. معرفـت علـوم ادبـی و عقلـی، در مشـرق زمیـن 

ط بر این علوم، او را همانندی نبود.« سیوطی 
ّ
و بلکه در همۀ اقالیم، به او منتهی شد و در تسل

)ُبغیة الُوعاة: ص391 ]285/2[( نیز او را ستوده و تألیفاتش را یاد نموده است.

عبارت وی ]در پیرامون حدیث غدیر[ از کتابش، شرح المقاصد ]273/5[ در صفحۀ8 1  گذشت.

]سدۀ نهم[

 275. حافلللظ عللللللی بلللن ابی بکلللر بلللن سلللللللیمان؛ ابوالحسلللن َهیَثملللی قاهلللری شلللافعی 

)ز. 735؛ د. 807(�

را  تألیفاتـش  و  اسـتادان  و  آورده  را  وی  حـال  شـرح   )203-200/5 مـع: 
ّ

الال )الّضـوء  سـخاوی 

ذکـر نمـوده و او را بسـیار سـتوده اسـت. همـو از تقـی فاسـی نقـل کـرده اسـت: »وی متـون و آثـار را 

بسـیار از بـر داشـت؛ و صالـح و نیک کـردار بـود.« آن گاه، از اقفهسـی2 آورده اسـت: »او پیشـوایی 

دانشـور، حافـظ، پارسـا، فروتـن، مردم دوسـت، عبادت پیشـه، زاهـد، و پرهیـزگار بـود.« سـپس 

گفتـه اسـت: »سـتایش از دیانـت و پارسـایی و پرهیـزگاری و ایـن گونـه صفات وی، بسـیار فراوان 

اسـت؛ و بلکـه می تـوان گفـت کـه همـه بـر آن اّتفـاق دارنـد.«

که نادرست است.)م.( 1. در متن، شرح المقاصد )ص8( آمده 
2. ابوالخیر محّمد بن محّمد زبیری مصری شافعی )د. 843(�

128/1
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سـتوده  را  وی  و  کـرده  یـاد  او  از   )]105/9[  70/7 هـب: 
ّ

الذ )شـذرات  حنبلـی  عبدالحـّی   نیـز 

و استادان و تألیفاتش را ذکر نموده است.

وی حدیـث غدیـر را در کتـاب بزرگـش، مجمـع الّزوائـد، بـا طریق هـای فـراوان کـه چندیـن 

 طریـق آن را صحیـح شـمرده، آورده اسـت. برخـی از آن هـا در صفحـات 22 و 25 و 27 و 33 

و 34 و 41 و 43 و 45 و 51 و 53 و 54 و 56 و 59 گذشـت. نیـز از وی، حدیـث گواه خواهـی بـا 

لفـظ زاذان و  زیـاد و  زیـد بـن ارقـم و ابوالُطفیـل؛ و حدیـث سـوارگان بـا طریقـی کـه خـود صحیـح 

شـمرده و راویانـش را ثقـه دانسـته، خواهـد آمـد.

276. حافللظ ولّی الّدیللن عبدالّرحمللان بللن محّمللد َحْضَرمللی ِاشللبیلی مالکللی )مشلللور بلله 

ابن خلللدون؛ ز. 732؛ د. 808(�

مـع: 145/4-149( شـرح حـال وی را 
ّ

وی صاحـب تاریـخ مشـهور اسـت. سـخاوی )الّضـوء الال

گـون عقلـی و نقلـی را ذکـر نمـوده و تألیفاتـش را  و اسـتادان او در علـوم گونا بـه تفصیـل آورده 

برشمرده و او و آن تألیفات را ستوده است.

وی )مقّدمـة ابن خلـدون: ص138 ]246/1[( در بیـان نـص بـر امامـت از دیدگاه شـیعیان، گوید: 

»چنیـن نّصـی گاه آشـکار و گاه پوشـیده اسـت؛ آشـکار، ماننـد ایـن سـخن پیامبـر؟ص؟: ›هـر کـه 

مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹« سـپس گفتـه اسـت: »شـیعیان برآننـد کـه 

گیر نیسـت؛ و از همیـن رو، عمر گفـت: ›تو ]ای  ایـن والیـت بـرای هیـچ کـس جـز علـی، عـام و فرا

علـی![ بـر هـر مـرد و زن مؤمـن والیـت یافتـه ای.« آن گاه، وی بـه مناقشـه در مفـاد ایـن حدیـث 

پرداخته است.

 277. سللّید شللریف جرجانللی علللی بللن محّمللد بللن علللی؛ ابوالحسللن حسللینی حنفللی 

)د. 816 در شیراز(.

مــع: 328/5-330( شــرح حــال وی را آورده و او را ســتوده و گفتــه اســت: 
ّ

ســخاوی )الّضــوء الال

ــۀ دوران؛  مــۀ یگان
ّ

ــاد نمــوده: عال ــا ایــن القــاب ی »عفیــف جرهــی در شــمار اســتادانش، از وی ب
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بــزرگ.« ســپس ســخنان  و مایــۀ فخــر مفّســران  یکتــای روزگار؛ ســرور دانشــوران نیک کــردار؛ 

ســتایش آمیز در بــارۀ او را آورده و تألیفاتــش را برشــمرده اســت.

 ابوالحسـنات )الفوائـد البهّیـه: ص125-134( شـرح حـال وی را بـه تفصیـل آورده و اسـتادان 

و تألیفات وی را ذکر نموده و او را ستوده است.

او حدیث غدیر را در شرح المواقف ]360/8[ آورده، چنان که در صفحۀ 8 گذشت.

278. محّمد بن محّمد بن محمود حافظی بخاری )مشلور  به خواجه پارسا؛ ز. 756؛ د. 822(�

مع: 20/10( شرح حال وی را آورده و ابوالحسنات )الفوائد البهّیه: ص199( 
ّ

سخاوی )الّضوء الال
گیـری دانـش پرداخـت و بـر  از او یـاد نمـوده و گفتـه اسـت: »وی نـزد دانشـوران روزگارش بـه فرا
گرفـت و در علـوم عقلـی و نقلـی چیره دسـت  همگنـان خـود برتـری یافـت و فـروع و اصـول را فرا
گرفـت؛ و ... او را تألیفاتـی اسـت، از جملـه الفصـول الّسـّته،   گشـت؛ فقـه را از ابوطاهـر محّمـد فرا
از حقایـق دانـش خـداداد  ارزشـمند و سرشـار  و  نوشـتاری اسـت لطیـف  کـه   و فصـل الخطـاب 

و نکات باریک طریقۀ نقشبندی ... .«
نیز طاش کبری زاده )الّشقائق الّنعمانّیه: 286/1 ]ص155[( شرح حال وی را آورده است.

یادکرد او از حدیث غدیر در کتابش، فصل الخطاب، خواهد آمد.

279. ابوعبداهلل محّمد بن خلیفۀ وشتانی مالکی )د. 828/827(�

از شـرح وی بـر صحیـح مسـِلم، حدیـث حّجـت آوری امیرالمؤمنیـن بـه حدیـث غدیـر در روز 

جمـل خواهـد آمد.

280. شلمس الّدین محّمد بن محّمد بن محّمد؛ ابوالخیر دمشلقی ُمقری شلافعی )مشللور 

بله ابن َجَزری؛ د. 833(�

ضمن  او  است.  آورده   )260-255/9( مع 
ّ

الال الّضوء  صاحب  را  وی  از  مفّصل  حالی  شرح 

یادکرد از استادان وی در فقه و اصول و حدیث و معانی و بیان، گفته است: »چندین تن به وی 

گون، از  اجازۀ فتوادهی و تدریس و آموختن قرائات ]قرآن[ دادند.« سپس تألیفات او در علوم گونا

جمله أسنی المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب، را برشمرده و آن ها را ستوده است.
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نیـز در الّشـقائق الّنعمانّیـه )39/1-49 ]ص25-30[( و پانوشـت های الفوائـد البهّیه )ص140( شـرح 

حالـی بلنـد از او آمده اسـت.

گــون در أســنی المطالــب آورده اســت کــه بــه برخــی از  او حدیــث غدیــر را بــه طریق هــای گونا

 آن هــا در صفحــات 17 و 18 و 20 و 22 و 23 و 25 و 28 و 29 و 37 و 40 و 44 و 45 و 46 و 49 

ــه حدیــث  و 53 و 56 و 57 اشــاره شــد. نیــز از او، حدیــث حّجــت آوری صّدیقــۀ طاهــره؟اهس؟ ب

غدیر خواهد آمد.

281. تقی الّدین احمد بن علی بن عبدالقادر حسینی قاهری َمْقریزی1 حنفی )د. 845(�

مـع )21/2-25( یافـت می گـردد و در آن، چنیـن آمـده 
ّ

شـرح حـال مفّصـل وی در الّضـوء الال

زید 
ُ
اسـت: »او در رشـته های مختلـف، صاحـب نظـر و از فضائـل بهره ور شـد؛ کتب زیـادی را برگ

و بـا خـّط خـوِش خـود از آن هـا نسـخه برداشـت و بـه شـعر و نثـر، تألیفاتی فراهم کـرد؛ به تحصیل 

علـم پرداخـت و فـراوان بـه دیگـران بهـره رسـاْند؛ در صـدور احـکام نیابـت یافـت و حکـم صـادر 

نمـود؛ چندیـن بـار در قاهـره، امـور حسـبه را عهـده دار گشـت؛ در مسـجد جامـع عمـرو، منصـب 

کـم، امامـت جماعـت بـه وی محـّول شـد؛ و در  خطابـه را برعهـده گرفـت؛ در مسـجد جامـع حا

]مدرسـۀ[ مؤّیدّیه، منصب حدیث خوانی را عهده دار گشـت.«2 سـپس تألیفات او را برشـمرده 

ـِد 
ّ
و آن هـا را سـتوده و گفتـه اسـت: »بـه خـّط خـود وی، خوانـدم کـه تألیفاتـش بیـش از 200 مجل

بزرگ؛ و استادانش افزون بر 600 تن بوده اند.«

به حدیث غدیر از وی در صفحۀ 20 اشاره شد. نیز حدیث تهنیت از او خواهد آمد.

282. قاضی شلاب الّدین احمد بن شمس الّدین عمر دولت آبادی )د. 849(�

وی صاحـب اإلرشـاد در نحـو؛ و هدایـة الّسـعداء، و البحـر المـّواج در تفسـیر اسـت. شـرح حـال 

بلنـد او در عبقـات األنـوار )29/2-33 ]394/9[( یافـت می گـردد.

ۀ مقارزه مشهور بوده است.
ّ
که به محل ه ای در بعلبک 

ّ
1. منسوب به محل

2. همۀ این ها مناصب حکومتی به شمار می رفته اند.)ن.(
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عبـارت او در بخـش سـخنانی در پیرامـون مفـاد حدیـث غدیـر، و حدیـث نـزول آیـۀ »سـأل 

سـائل« در پیرامـون رویـداد غدیـر خواهـد آمد.

283. حافللظ احمللد بللن علللی بللن محّمللد؛ ابوالفضللل َعْسللَقالنی مصللری شللافعی )مشلللور 

بلله ابن َحَجللر؛ ز. 773؛ د. 852(�

مـع: 36/2-40( شـرح 
ّ

وی صاحـب اإلصابـه و تهذیـب الّتهذیـب اسـت. سـخاوی )الّضـوء الال

حـال وی را بـه تفصیـل آورده و اسـتادان و تألیفـات او را ذکـر کـرده و وی را سـتوده و گفتـه اسـت: 

گاهـی کامـل و  »وی پیشـوای پیشـوایان اسـت کـه پیشـینیان بـه حافـظ و ثقـه و امیـن بـودن و آ

گـون، گواهـی داده انـد. اسـتادش،  ذهـن تیـز و هـوش سرشـار و دانـش گسـترده اش در علـوم گونا

عراقـی، شـهادت داده کـه وی از همـۀ پیرامونیانـش، بـه حدیث داناتر بوده اسـت. تقی فاسـی و 

بـی گفته انـد کـه هماننـد وی را ندیده انـد.«
َ
برهـان َحل

هب: 270/7-273 ]395/9[( از او یاد کرده و گفته است: »در 
ّ

عبدالحّی حنبلی )شذرات الذ

فقه و ادبّیات عرب، چیره دسـت شـد و حافظ اإلسـالم عنوان گرفت.« سـپس در سـتایش وی 

به تفصیل سخن گفته و تألیفات او را یاد کرده و ستوده است.

 بـه حدیـث غدیـر او در صفحـات 14 و 15 و 21 و 25 و 28 و 35 و 38 و 45 و 46 و 47

 و 48 و 53 و 54 و 58 و 59 و 60 اشاره شد. نیز از وی، حدیث گواه خواهی روز َرْحَبه و حدیث 

سوارگان خواهد آمد.

ی مکلللی مالکلللی )مشللللور  بللله ابن َصّبلللاغ؛ 284. نورالّدیلللن عللللی بلللن محّملللد بلللن احملللد َغلللِزّ

ز. 784؛ د. 855(�

مـع: 283/5( شـرح حـال وی را آورده و بـر مبنـای اجـازۀ او روایـت کـرده 
ّ

 سـخاوی )الّضـوء الال

و اسـتادانش در فقـه و علـوم دیگـر را یـاد نمـوده و سـپس گفتـه اسـت: »او را تألیفاتـی اسـت از 

جملـه: الفصـول المهّمـة لمعرفـة األئّمـه _ آن ائّمـه 12 تـن هسـتند _ ؛ و الِعَبـر فیمـن شـّفه الّنظـر.«

ْنجی 
َ
ـوری )ُنزَهـة المجالـس(؛ شـیخ احمـد بـن عبدالقـادر شـافعی )ذخیـرة المـآل(؛ و ِشـْبل

ُ
َصّف

)نـور األبصـار( از کتـاب وی، الفصـول المهّمـه، حدیـث روایـت کرده انـد.
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حدیـث غدیـر وی در صفحـات 19 و 26 و 32 و 43 و 46 گذشـت. نیـز از او، حدیـث نـزول 

آیـۀ تبلیـغ در شـأن علـی؟ع؟ و حدیث تهنیـت خواهد آمد.

285. محملود بلن احملد بلن موسلی بلن احمد قاضی القضلاة بدرالّدین )مشللور  به عینی1 

حنفلی؛ز. 762 در مصلر؛ د. 855(�

مـع: 131/10-135( شـرح حـال وی را آورده و اسـتادانش در فقـه و اصـول 
ّ

 سـخاوی )الّضـوء الال

سـتوده و سـپس گفتـه اسـت: »وی  و حدیـث و ادب را ذکـر نمـوده و تألیفاتـش را برشـمرده و 

حدیـث گفـت و فتـوا داد و تدریـس نمـود؛ و پیشـوایان هـر مذهـب، بـه ترتیب طبقـات، از او اخذ 

حدیـث نمودنـد. حّتـی عالمـان طبقۀ سـوم نیـز از او حدیث اخذ کرده اند. من، خود، از کسـانی 

هسـتم کـه بـر وی احادیثـی برخوانده انـد.«

ابن خطیب ناصرّیه در تاریخ خود، ضمن یادکرد وی گوید: »وی پیشـوای دانشـور فاضل، 

گـون، و دارای بزرگـی و جوانمردی و غیرت و دیانت بود.« بهـره ور از دانش هـای گونا

ســـیوطی )ُبغیـــة الُوعـــاة: ص386 ]275/2[( شـــرح حـــال وی را آورده و او را ســـتوده و اســـتادان 

گاه بـــه  مـــۀ آ
ّ

قـــراءت و تألیفـــات وی را ذکـــر نمـــوده و گفتـــه اســـت: »او پیشـــوای دانشـــور و عال

ادبّیـــات عـــرب و علـــم صـــرف و جـــز آن هـــا اســـت.« ابوالحســـنات )الفوائـــد البهّیـــه: ص207( از او یـــاد 

کرده است.

بـه حدیـث غدیـر از وی در صفحـۀ 44 اشـاره شـد و عبـارت او در حدیـث نـزول آیـۀ تبلیـغ 

در شـأن علـی؟ع؟ خواهـد آمـد.

ْذَرعی/ُزْرعلللی دمشلللقی 
َ
286. نجم الّدیلللن محّملللد بلللن قاضلللی عبلللداهلل بلللن عبدالّرحملللان ا

شلللافعی )مشللللور بللله ابن عجللللون؛ ز. 831؛ د. 876(�

مۀ دقیق و اسـتوار، دانشـوری حّجت 
ّ

مع: 96/8( گوید: »او پیشـوای عال
ّ

سـخاوی )الّضوء الال

]در دانـش حدیـث[، اهـل دّقـت در حدیـث، نیکوفهـم _ البّتـه حافظـه اش از فهمـش بیش تـر 

که شهری بزرگ با فاصلۀ سه منزل تا حلب بوده است. ]معجم البلدان: 176/4[ 1. منسوب به عین تاب 
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کدامـن، و بـس خردمنـد بـوده اسـت.« سـپس اسـتادان او در فقـه و اصـول   بـوده _ ، دینـدار، پا

و حدیث و تفسیر و منطق و ادبّیات عرب را برشمرده و تألیفاتش را یاد نموده است.

هب: 322/7 ]480/9[( شرح حال وی را آورده و گفته است: 
ّ

عبدالحّی حنبلی )شذرات الذ

مـه بـود کـه از دانشـوران روزگار خـود، دانـش آموخـت و چیـره و ماهـر گشـت و 
ّ

»وی پیشـوایی عال

افـراد بی شـمار از وی بهـره اندوختند.«

شرح حال او در البدر الّطالع )197/2( آمده است.

عبـارت وی در ]شـرح[ شـعر ابوعبـداهّلل َشـیبانی، در بخـش شـاعران غدیـر در همیـن کتـاب 

)80/6( خواهـد آمـد.

287. عالءالّدین علی بن محّمد ُقوشچی1 )د. 879(�

ــال وی را آورده و تألیفاتـــش  ــرح حـ ــه )ص214( شـ ــد البهّیـ بدرالّدیـــن در پانوشـــت های الفوائـ

بـــی )کشـــف 
َ
را ذکـــر نمـــوده و گفتـــه اســـت: »وی در دانـــش ریاضـــی چیره دســـت بـــود. کاتـــب َچل

الّظنـــون ]348/1[( در وصـــف کتـــاب او، شـــرح الّتجریـــد، او را َســـروِر پژوهنـــده خوانـــده و کتابـــش را 

ســـتوده اســـت.«

طـــاش کبـــری زاده )الّشـــقائق الّنعمانّیـــه: 177/1-181 ]ص97-99[( شـــرح حـــال وی را آورده

 و او را بـــا لقـــب َســـروِر فاضـــل ســـتوده اســـت. نیـــز شـــوکانی )البـــدر الّطالـــع: 495/1( شـــرح حـــال وی 

را آورده است.

وی )شرح الّتجرید ]ص477[( از حدیث غدیر یاد کرده؛ چنان که در صفحۀ 8 گذشت.

288. عبلللداهلل بلللن احملللد بلللن محّملللد )مشللللور بللله سلللّید اصیل الّدیلللن حسلللینی ایجلللی 

گزیلللده در مکللله؛ د. 883(� شلللافعی؛ سلللکنا 

وی  حـال  شـرح   ]334/4[ ـَیر  الِسّ حبیـب  کبیـرش،  تاریـخ  در  غیاث الّدیـن،  بـزرگ،  مـوّرخ 

1. ایـن واژه، ترکـی و بـه معنـای »دارنـدۀ بـاِز شـکاری« اسـت. ُقوشـچی، لقب پـدر وی بود و او این لقب را از آن روی داشـت 
کـه در خدمـت الغ بیـگ، پادشـاه مـاوراء الّنهر، »باز« نگاه می داشـت.

132/1
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را آورده و او را فـراوان سـتوده و بـه فارسـی، مطالبـی آورده کـه مضمونـش چنیـن اسـت: »او بـر 

 دانشـوران و سـادات جهـان، در بزرگـی و نـام آوری و پرهیـزگاری و دیانـت و پارسـایی برتـری دارد؛

َرر فی سیرة سّید البشر از او است.«
ُ

 و کتاب درج الّد

مـع: 12/5( از او یـاد کـرده و گفتـه اسـت: »وی از افـراد فاضلـی اسـت کـه 
ّ

سـخاوی )الّضـوء الال

در مّکـه از مـن حدیـث برگرفتنـد. او از دیانـت و فروتنـی و قناعـت و ادب و خوش خّطـی و دّقـت 

و نکویی هـای فـراوان بهـره داشـت.«

َرر 
ُ

وی ترجمـۀ حدیـث غدیـر بـا لفـظ َبـراء را کـه در حدیـث تهنیـت خواهـد آمـد، در درج الـّد

آورده و آن را از رویدادهـای صورت پذیرفتـه در حّجـة الـوداع دانسـته اسـت.

289. ابوعبداهلل محّمد بن محّمد بن یوسف حسینی سنوسی ِتِلْمسانی )د. 895(�

گرد وی، ماللــی، کتابــی مســتقل در بــاب احــوال و رفتــار و بهره هــای او بــا نــام المواهــب  شــا

القدســّیة فی المناقب الّسنوســّیه نگاشــته و او را بســیار ســتوده اســت. بنگرید به: معجم المطبوعات: 

�1058/1

از شـرح وی بـر صحیـح مسـلم، حدیـث حّجـت آوری امیرالمؤمنین؟ع؟ بـه حدیث غدیر 

بـر َطلحـه در روز جمـل خواهـد آمد.

ضلللل اهلل ُخْنجلللی شلللیرازی شلللافعی )مشللللور بللله 
َ
ضلللل اهلل بلللن ُروزبللللان بلللن ف

َ
290. ابوالخیلللر ف

.)
ّ

خواجه مال

مـع: 171/6( شـرح حـال وی را آورده و اسـتادانش را ذکـر نمـوده و گفتـه 
ّ

سـخاوی )الّضـوء الال

اسـت: »او در ادبّیـات عـرب و معانـی و اصـول عقایـد و اصـول فقـه و دیگـر علوم، پیشـگام بوده؛ 

و این ها را با خوش رفتاری و نیکنامی، درآمیخته ... . در سـال 897 خبر یافتم که او به سـبب 

بالغت و نیک اندیشگی، دبیر دیوان سلطان یعقوب گشته است.«

عبـارت وی از کتابـش، ابطـال الباطـل، در بخـش سـخنانی در پیرامـون سـند حدیـث غدیـر 

خواهـد آمد.
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]سدۀ دهم[

291. کمال الّدین حسین بن َمعین الّدین یزدی میبدی1�

او شـــرح کننـــدۀ دیـــوان منســـوب بـــه امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ اســـت کـــه در 890 آن را شـــرح کـــرده 

و در 897 کتابـــی در حکمـــت و فلســـفه در شـــیراز نگاشـــته اســـت. نیـــز در 908 در شـــرح حدیثـــی2 

کتابـــی تألیـــف کـــرده اســـت. پـــس ایـــن کـــه در برخـــی از شـــرح حال نامه ها، ســـال وفـــات وی را 

870 دانســـته انـــد، صحیـــح نیســـت. تألیفـــات وی نشـــان می دهـــد کـــه از چـــه مایـــه دانشـــی 

برخـــوردار بـــوده اســـت.

در صفحات 18 و 31 به حدیث غدیر از وی اشاره شد. نیز حدیث او در حدیث تهنیت 

و حدیث نزول آیۀ إکمال دین در شـأن علی؟ع؟ خواهد آمد.

292. حافظ جالل الّدین عبدالّرحمان بن کمال الّدین مصری سیوطی3 شافعی )د. 911(�

هـب: 51/8-55 ]74/10[( شـرح حـال وی را آورده و گفتـه 
ّ

عبدالحـّی حنبلـی )شـذرات الذ

اسـت: »وی مرکـز ِاسـناد، محّقـق، دّقـت ورز، و دارای تألیفـات برتـر و سـودمند اسـت.« سـپس او 

را فـراوان سـتوده و تألیفاتـش را ذکـر نمـوده و گفتـه اسـت: »وی پیامبـر؟ص؟ را هفتـاد و اندی بار به 

مکاشـفه بدیـد. حکایـت شـده کـه او بـه کرامـت، طـّی االرض نمـود و همـراه خـود را بـا چند گام 

از َقراَفه به مّکه ُبرد و بازگرداْند.«

ابن َعْیـَدروس )الّنـور الّسـافر: ص54-57 ]ص51-54[( از او یـاد کـرده و وی را سـتوده و برخـی 

کرامـات و تألیفاتـش را ذکـر نمـوده اسـت.

به حدیث غدیر از وی در صفحات 15 و 18 و 20 و 23 و 25 و 27 و 28 و 35 و 41 و 43 و 

44 و 45 و 52 و 53 و 54 و 65 اشاره شد. نیز از او حدیث گواه خواهی امیرالمؤمنین؟ع؟ در دو 

که آبادی ای است بزرگ در ده فرسنگی یزد. ]معجم البلدان: 240/5[ 1. منسوب به میبد 

یــاض العلمــاء:  کــه از امــام حســن عســکری؟ع؟ روایــت شــده اســت. )ر 2� و آن، حدیــث »صعدنــا ذری الحقائــق« اســت 
181/2( )غ.(

که شهری است در غرب رود نیل در منطقۀ َصعید مصر. ]معجم البلدان: 193/1[ 3. منسوب به اسیوط 
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روز شـورا و َرْحَبـه بـه حدیـث غدیـر، و حدیـث نزول آیۀ تبلیغ و آیۀ إکمال دین در شـأن علی؟ع؟ 

در ماجـرای حدیث غدیر خواهد آمد.

293. نورالّدین علی بن عبداهلل بن احمد حسنی مدنی َسْملودی شافعی )د. 911(�

هـب: 50/8 ]73/10[( شـرح حـال وی را آورده و گفتـه اسـت: 
ّ

عبدالحـّی حنبلـی )شـذرات الذ

»وی در مدینۀ منّوره سـکونت گزید و دانشـور، فتوادهنده، مدّرس، و تاریخ نویِس آن؛ بر مذهب 

گون چیره دسـت  شـافعی؛ پیشـوای نمونه؛ دانشـوری حّجت ]در دانش حدیث[ و در علوم گونا

بود.« سـپس اسـتادان و تألیفات او را برشـمرده و آن ها را سـتوده اسـت.

ـــر نمـــوده  ـــرده و اســـتادانش را ذک ـــاد ک ـــافر: ص58-60 ]54-57[( از او ی ـــور الّس ـــَدروس )الّن ابن َعْی

ـــع: 470/1( شـــرح حـــال وی را  ـــز شـــوکانی )البـــدر الّطال ـــش را برشـــمرده و ســـتوده اســـت. نی و تألیفات

آورده است.

 48 و   46 و   45 و   29 و   25 و   22 و   17 و   16 و   15 صفحـات  در  او  از  غدیـر  حدیـث   بـه 

و 54 اشـاره شـد. نیز از او، حّجت آوری عمر بن عبدالعزیز  به حدیث غدیر، و حدیث تهنیت 

خواهد آمد.

294. حافظ احمد بن محّمد بن ابی بکر؛ ابوالعّباس َقْسَسالنی مصری شافعی )د. 923(�

استادان  و  آورده  را  وی  حال  شرح  و 107[(  الّسافر: ص113-115 ]ص106  )الّنور   ابن َعْیَدروس 

و تألیفاتش را ذکر نموده و گفته است: »وی پیشوای حافظ و دقیق و استوار، بزرگوار، بهره مند 

از نگارش و تألیف نیکو؛ نیک نظر، با عبارات بلیغ، نیکوگردآورنده و نگارنده، تنظیم کننده ای 

او،  تألیفات  جملۀ  از  وی  سپس  بود.«  ایشان  برگزیدۀ  و  خود  روزگار  مردم  زیور  چیره دست، 

دّنّیة بالمنح المحّمدّیه، و شرح صحیح بخاری _ این هر دو نزد ما موجودند _ را برشمرده 
ّ
المواهب الل

است. شوکانی )البدر الّطالع: 102/1( شرح حال وی را آورده است.

دّنّیـه، در بخـش سـخنانی در پیرامـون سـند حدیـث غدیـر 
ّ
عبـارت او از کتـاب المواهـب الل

خواهـد آمد.

134/1
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295. سّید عبدالوّهاب بن محّمد بن رفیع الّدین احمد حسینی بخاری )د. 932(�

ـــرار( شـــرح حـــال وی را  شـــیخ عبدالحـــّق ِدْهلـــوی )أخبـــار األخیـــار(؛ و ســـّید محّمـــد )تذکـــرة األب

آورده و او را ســـتوده و در علـــم و عمـــل ســـتایش نموده انـــد. بنگریـــد بـــه: عبقـــات األنـــوار: 534/1-

�]215-210/9[  537

از تفســیر وی، حدیــث نــزول آیــۀ تبلیــغ در شــأن علــی؟ع؟ در ماجــرای حدیــث غدیــر، 

ــد. ــد آم خواه

296. حافلللظ عبدالّرحملللان بلللن عللللی _ مشللللور بللله ابن َدْیَبلللع1 _ ؛ ابومحّملللد َشلللیبانی شلللافعی 

)ز. 866؛ د. 944(�

ابن َعْیـَدروس )الّنـور الّسـافر: ص212-221 ]ص191-199[( شـرح حـال وی را آورده و او را بسـیار 

سـتوده و تألیفاتـش را یـاد کـرده و گفتـه اسـت: »او پیشـوای حافـظ، دانشـوری حّجـت ]در دانش 

حدیـث[، دقیـق و اسـتوار، شـیخ اإلسـالم، عالم تریـِن مـردم، نکته سـنجی نمونـه، مرکـز ِاسـناد 

جهـان ]اسـالم[، راهنمـای مؤمنـان در حدیـث پیامبر، پایان بخش محّققان، و اسـتاد اسـتادان 

برجستۀ ما بود.«

تفسـیر  و  حدیـث  و  فقـه  در  اسـتادانش  و  کـرده  یـاد  او  از   )335/1 الّطالـع:  )البـدر   شـوکانی 

و حساب و هندسه را برشمرده و تألیفاتش را ذکر نموده است.

او )تیسیر الوصول إلی جامع األصول: 271/3 ]315/3[( حدیث غدیر را آورده است.

297. حافللظ شلللاب الّدین احمللد بللن محّمللد بللن علللی بللن حجللر َهیَتمی َسللْعدی انصاری 

شللافعی )ز. 909؛ د. 974 در مکۀ مکّرمه(.

ابن َعْیَدروس )الّنور الّسـافر: ص287-292 ]ص258-263[( شـرح حال وی را به تفصیل آورده 

و مدّرسـان،  فتوادهنـدگان  پایان بخـش  اإلسـالم،  بـزرگ، شـیخ  پیشـوای  اسـت: »وی  گفتـه  و 

دریـای ]عمیـق[  دانـش فقـه و پژوهـش در آن بـود کـه دلوهـا بـه ژرفـای آن نرسـند و پیشـوای دو 

حـرم بـود؛ چنـان کـه دانش شناسـان بـر ایـن امـر اّتفـاق دارنـد و همـگان چنیـن می اندیشـند. نیـز 

1. این واژه به زبان مردم نوبه، به معنای سپید است.
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وی پیشـوایی بـود کـه دیگـر پیشـوایان بـه وی اقتـدا می نمودنـد و بزرگمـردی بـود کـه در سـرزمین 

حجـاز، خـود اّمتـی بـه شـمار می رفـت. تألیفـات او در این روزگار، نشـانه ای اسـت کـه معاصران 

برشـمرده  را  وی  تألیفـات  و  اسـتادان  او  آن گاه،  کوته دسـتند.«  و  ناتـوان  آن  هماننـد  آوردن   از 

و ستوده است. نیز شرح حال وی در البدر الّطالع )109/1( آمده است.

حدیث غدیر از او در صفحۀ 27 گذشـت. نیز تفصیل سـخن وی در بخش سـخنانی در 

پیرامـون حدیث غدیـر خواهد آمد.

298. مّتقللی علللی بللن حسللام الّدین بللن قاضللی عبدالملللک ُقَرشللی هنللدی )سللکنا گزیده در 

مکللۀ مشللّرفه؛ د. 975 در همللان جای(.

وی صاحب کتاب ارزشـمند و بزرگ کنز العّمال اسـت. ابن َعْیَدروس )الّنور الّسـافر: ص315-

دانشـوران  از  »وی  اسـت:  گفتـه  و  آورده  تفصیـل  بـه  را  وی  حـال  شـرح  ]ص286-283[(   319

نیک کـردار و در زمـرۀ بنـدگان شایسـتۀ خداونـد بود که از پارسـایی و پرهیـزگاری و عبادت فراوان 

و گناه پرهیـزی1، بهـرۀ بسـیار داشـت. او تألیفـات فـراوان دارد و اخبـاری نیکـو در بـارۀ وی نقـل 

کرده انـد.« سـپس او یکـی از افتخـارات وی را چنیـن برشـمرده کـه پیامبـر؟ص؟ در خـواب، وی را 

برتریـِن مـردم در روزگار خـود خوانـده اسـت. آن گاه، گفتـه اسـت: »تألیفـات وی فـراوان و حـدود 

100 عنـوان کوچـک و بـزرگ اسـت. ویژگـی هـای نیک او بسـیار؛ و افتخارات وی فراوان اسـت که 

کهـی مّکی در کتابی لطیـف به نام القول الّنقـی فی مناقب المّتقی،  مـه عبدالقـادر بـن احمـد فا
ّ

عال

سـخت  مجاهدت هـای  و  بـزرگ  ریاضت هـای  و  نیکـو  خـوی  آن،  در  و  گـردآورده  را   آن هـا 

و باورنکردنـی وی را یـاد کـرده و سـپس گفتـه اسـت: ›در یـک کالم، ایـن مـرد از ثمـرات نیکـوی 

زمان و پایان بخش پارسـایان و در زمرۀ افتخارات هندوسـتان بود که شـهرتش او را از شـرح حال 

بی نیاز می سازد و اقبال قلبی مردم به وی، او را از ستایش مستغنی می کند.‹«

گرفـــت. در چـــاپ پیشـــین،  کـــه در چـــاپ مرکـــز  الغدیـــر  آمـــده صـــورت  1. ایـــن ترجمـــه بـــا عنایـــت بـــه عبـــارت »رفـــض الّســـوء« 
کـــس و هـــر چیـــز  ـــا متـــن ســـازگاری دارد و بدیـــن معنـــا اســـت: »کنـــار نهـــادن هـــر  کـــه آن نیـــز ب ـــَوٰی« آمـــده اســـت  »رفـــض الَسّ

جـــز خداونـــد.«)ن.(
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بــه حدیــث غدیــر از او در صفحــات 15 و 18 و 20 و 22 و 23 و 25 و 28 و 41 و 44 و 48 

گــون  ــا طریق هــای گونا ــه ب ــز از او، حدیــث گواه خواهــی روز َرْحَب و 52 و 55 و 58 اشــاره شــد. نی

خواهــد آمــد.

 299. شللمس الّدین محّمللد بللن احمللد _ در الّشللذرات: محّمللد _ ِشللْربینی قاهللری شللافعی 

)د. 977(�

 او دارای دو تألیـــف بـــزرگ اســـت: یکـــی تفســـیرش بـــه نـــام الّســـراج المنیـــر _ نگاشـــته شـــده 

 _ ابی شـــجاع  ألفـــاظ  حـــّل  فـــی  اإلقنـــاع  دیگـــری  و  ـــد _ ؛ 
ّ
مجل چهـــار  در  شـــده  چـــاپ  و   968 در 

ـــد _ . در شـــرح حال نامه ها، هشـــت اثـــر چـــاپ شـــده از او برشـــمرده 
ّ
 چـــاپ شـــده در دو مجل

شده است.

هـب: 384/8 ]561/10[( شـرح حـال وی را آورده، گوید: »وی 
ّ

عبدالحـّی حنبلـی )شـذرات الذ

مه بود. صاحب کتاب الکواکب بر آن اسـت که او از شـیخ احمد برلسـی، 
ّ

خطیب پیشـوای عال

اجـازۀ  وی  »بـه  اسـت:  گفتـه  و  برشـمرده  را  وی  اسـتادان  سـپس  اسـت ... .«  برگرفتـه  دانـش 

فتوادهـی و تدریـس دادنـد و او در زمـان زندگـی اسـتادانش، بـه تدریـس و فتوادهـی پرداخـت و 

مردمـی بی شـمار از او سـود برگرفتنـد. مـردم مصـر بر صالـح بودنش اّتفاق نظر داشـتند و وی را به 

پارسـایی و پرهیـزگاری و بسـیارِی پرسـتش و عبـادات، وصـف می نمودنـد.«  و  علـم و عمـل 

آن گاه، برخی تألیفات و گام های اصالحی او را برشـمرده و گفته اسـت: »در یک کالم، او آیت 

خدای تعالی و حّجت او بر مردم بود.«

از تفسـیر او، حدیـث نـزول آیـۀ »سـأل سـائل« در شـأن علـی؟ع؟ و در پیرامـون رویـداد غدیـر 

خواهـد آمد.

300. ضیاءالّدین ابومحّمد احمد بن محّمد وتری شافعی )د. 980-990 در مصر(.

م در کتـــاب روضـــة الّناظریـــن )ص2 ]ص16[( 
ّ
 وی حدیـــث غدیـــر را در زمـــرۀ روایـــات مســـل

آورده است.
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نللی1 )کشللته  ّتَ
َ
301. حافللظ جمال الّدیللن محّمللد طاهللر؛ ملّقللب بلله ملللک المحّدثیللن هنللدی ف

شللده در 986(�

گردان ابن َحَجر َهیَتمی و شیخ علی مّتقی هندی بود. وی از شا

ابن َعْیـَدروس )الّنـور الّسـافر: ص361 ]ص323[( شـرح حـال وی را آورده و او را فـراوان سـتوده 

بـر  و  در علومـی چنـد، چیـره گشـت  اسـت: »وی  گفتـه  و  برشـمرده  را  اسـتادانش  از  گروهـی  و 

معاصرانش برتری یافت تا آن جا که در دانشوران گجرات کسی نبود که در فّن حدیث همپایۀ 

او باشـد. این را برخی از اسـتادان ما گفته اند. او را تألیفات سـودمندی اسـت، از جمله: مجمع 

بحـار األنـوار فـی غرائـب الّتنزیـل و لطائـف األخبار.«

در حواشـی الفوائـد البهّیـه )ص164( شـرح حـال وی آمـده و پـس از سـتایش او، گفتـه شـده 

اسـت: »از جملـۀ تألیفـات او، مجمـع البحـار در غریـب الحدیـث؛ المغنـی2 در نام هـای راویـان؛ قانـون 

الموضوعـات در راویـان ضعیـف و جعـل کنندۀ حدیث؛ و تذکرة الموضوعات در احادیث ناراسـت 

را مطالعـه کـرده ام کـه همـه دارای بهره هـای بزرگنـد.«

هب: 410/8 ]601/10[( از او یاد کرده و استادانش را ذکر نموده 
ّ

عبدالحّی حنبلی )شذرات الذ

و گفتـه اسـت: »وی دانشـوری نیک کـردار و چیره دسـت و ماهـر و پارسـا بـود کـه تألیفاتـی چند، از 

جمله مجمع بحار األنوار، داشت ... .«

در همین کتاب مجمع بحار األنوار ]380/1؛ 465/3[ در پیرامون حدیث غدیر مطالبی آورده 

هایه فی غریب الحدیث و األثر ]228/5[( آن را گزارش کرده اسـت� که ابن اثیر )الّنِ

302. میرزا مخدوم بن عبدالباقی )درگذشتۀ حدود 995(�

وی در کتابـش، نواقـض الّروافـض، متواتـر بـودن حدیـث غدیـر را ذکـر کـرده، هرچنـد داللـت 

قطعـی آن بـر امامـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را نپذیرفتـه اسـت.

گجرات است. که از شهرهای  ن  1. منسوب به َفّتَ

2. این اثر در حاشیۀ تقریب ابن َحَجر، در هند، در چاپخانۀ فاروقی ِدْهلوی به سال 1290 به چاپ رسیده است.
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وری شافعی.
ُ

303. شیخ عبدالّرحمان بن عبدالّسالم َصّف

ف کتاب ُنزَهة المجالس است که بارها در مصر به چاپ رسیده است.
ّ
او مؤل

از وی، بـه نقـل از ُقْرُطبـی ]الجامـع ألحـکام القـرآن: 181/18[ حدیـث نـزول آیۀ »سـأل سـائل« در 

شأن علی؟ع؟ در پیرامون رویداد غدیر خواهد آمد.

ضل اهلل حسینی شیرازی )د. 1000(�
َ
304. جمال الّدین عساءاهلل بن ف

اآلل  و  الّنبـی  سـیرة  فـی  األحبـاب  روضـة  و  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ؛  مناقـب  فـی  األربعیـن  کتـاب   دو 

بـی )کشـف الّظنـون: 582/1 ]922/1[( 
َ
و األصحـاب1 از او اسـت. شـرح تفصیلـی فصـول آن هـا را َچل

آورده اسـت.

حدیـث غدیـر از وی در صفحـۀ 52 گذشـت. او )األربعیـن فـی فضائـل أمیرالمؤمنیـن ]ص41[( 

یفـة بـن ُاَسـید آورده کـه در صفحـۀ 25 ذکـرش رفـت. نیـز از وی، 
َ

حدیـث غدیـر را بـه لفـظ ُحذ

حدیـث نـزول آیـۀ تبلیـغ در شـأن علـی؟ع؟ و حدیث سـوارگان خواهد آمـد. همچنین در بخش 

سـخنانی در پیرامـون سـند حدیـث غدیـر، تصریـح او به متواتر بودن حدیث غدیـر خواهد آمد.

  ]سدۀ یازدهم[

گزیلللده در  عللللی بلللن سللللسان محّملللد َهلللَروی )مشللللور بللله قلللاری حنفلللی؛ سلللکنا 
ّ

305. مال

مکلللۀ مشلللّرفه؛ د. 1014(�

وی دارنـدۀ تألیفـات بسـیار و ارزشـمند اسـت. محّبـی )خالصـة األثـر: 185/3( شـرح حـال 

وی را آورده و گفته اسـت: »وی از صدرنشـینان عرصۀ دانش، یگانۀ روزگار خود، و دارای شـیوۀ 

خیره کننـده در تحقیـق و پاالیـش عبـارات اسـت. شـهرتش، او را از وصـف فراوان بی نیاز سـازد. 

در هـرات زاده شـد و بـه مّکـه رحلـت نمـود و در آن جـای، از اسـتاد ابوالحسـن َبْکـری اسـتفاده 

کـرد.« سـپس اسـتادانش را برشـمرده، گویـد: »نامـش مشـهور گشـت و شـهرتش همـه جا پیچید 

و تألیفـات بسـیار و لطیـف و بـس سـودمند فراهـم آورد، از جملـه: شـرحی بـر کتـاب المشـکاة در 

ف آن در 926 درگذشته است.)ط.(
ّ
که دو بار در هند چاپ شده و مؤل کتاب به زبان فارسی است  1. این 

137/1

)289(



249 طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر )به ترتیب زمان وفات( 

ـد، بـا نـام المرقـاة _ بزرگ تریـن و برتریـن اثـر او _ ، شـرح الّشـفاء، و شـرح الّشـمائل.« سـپس 
ّ
چنـد مجل

تألیفـات او را برشـمرده و تاریـخ وفاتـش را ذکـر نمـوده و گفتـه اسـت: »چـون خبـر وفـات وی بـه 

دانشـوران مصـر رسـید، در جامـع األزهـر و در همایشـی بـس شـکوهمند کـه بـه بیـش از 4000 تـن 

می رسـید، بـه احتـرام وی، در غیـاب جنـازه اش، نمـاز گزاردنـد.«

ِزِرْکلـی )األعـالم: 697/2 ]12/5[( شـرح حـال وی را آورده و تألیفاتـش را برشـمرده اسـت. در 

معجـم المطبوعـات )1792/2( بیسـت عنـوان از آثـار چـاپ شـدۀ او نـام بـرده شـده اسـت.

ـــف: »حدیـــث غدیـــر را 
ّ
او )الِمرقـــاة فـــی شـــرح الِمشـــکاة ]463/10[( در شـــرح ایـــن ســـخن مؤل

کـــه آن را احمـــد و ابن ماجـــه  گویـــد: »در الجامـــع آمـــده اســـت  کرده انـــد«  احمـــد و ِترِمـــذی روایـــت 

کرده انـــد. در ایـــن  یـــد بـــن ارقـــم روایـــت  ْیـــده؛ و ِترِمـــذی و َنســـائی و ضیـــاء از ز ـــراء؛ احمـــد از ُبَر از َب

یـــد بـــن ارقـــم بـــه احمـــد و ِترِمـــذی رســـانده، مســـامحه ای  ـــف، ســـند حدیـــث غدیـــر را از ز
ّ
کـــه مؤل

ْیـــده، ایـــن لفـــظ  کـــم، از ُبَر آشـــکار صـــورت پذیرفتـــه اســـت. در روایـــت احمـــد و َنســـائی و حا

ــوالی او اســـت.‹ َمحاِملـــی )األمالـــی( از  ــز مـ ــی نیـ ــر وی والیـــت دارم، علـ ــن بـ ــه مـ کـ ــر  ــده: ›هـ آمـ

کســـی اســـت  کـــرده اســـت: ›علـــی بـــن ابی طالـــب، مـــوالی هـــر  ابن عّبـــاس، ایـــن لفـــظ را روایـــت 

ـــت دارم.‹« ـــر وی والی ـــن ب ـــه م ک

سخن وی در بخش سخنانی در پیرامون سند حدیث غدیر خواهد آمد.

بلللی بلللن یوسلللف بلللن احملللد _ مشللللور بللله ابن ِسلللنان _ َقَرمانلللی 
َ
306. ابوالعّبلللاس احملللد َچل

دمشقی )د. 1019(�

َول و آثار ااُلول است که بارها به چاپ رسیده است.
ُ

ف تاریخ مشهور أخبار الّد
ّ
وی مؤل

محّبی )خالصة األثر: 209/1( شرح حال وی را آورده است.

در صفحۀ 27 به حدیث غدیر از وی اشاره شد.

307. زین الّدیللن عبدالللّرؤوف بللن تاج العارفیللن بللن علللی حللّدادی ُمنللاوی قاهللری شللافعی 

)د. 1031 در 79 سللالگی(.

ــت: »وی  ــه اسـ ــل آورده و گفتـ ــه تفصیـ ــال وی را بـ ــرح حـ ــر: 412/2( شـ ــة األثـ ــی )خالصـ محّبـ

138/1
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پیشـــوای بـــزرگ و دانشـــوری حّجـــت ]در دانـــش حدیـــث[ و دقیـــق و اســـتوار و نمونـــه و دارای 

ـــراد روزگار؛ پیشـــوای فاضـــل پارســـای عبادت پیشـــۀ  ـــن اف ـــد از بزرگوارتری ـــج؛ بی تردی تألیفـــات رای

فرمانبـــر و فروتـــن نـــزد خـــدا؛ بـــس مفیـــد؛ تقـــّرب جوینـــده بـــه خداونـــد بـــا عمـــل نیکـــو؛ همـــواره 

ــده  ــا یـــک وعـ ــبانه روز تنهـ ــه در شـ ــود کـ ــه بـ ــکیبا و راستی پیشـ ــروردگار؛ و شـ ــر پـ ــبیح و ذکـ در تسـ

ـــود، چنـــدان کـــه هیـــچ یـــک  ـــردآورده ب گـــون و متفـــاوت را گ ـــوم و معـــارف گونا غـــذا می خـــوْرد. عل

 از هـــم روزگاراِن او چنیـــن نکردنـــد.« ســـپس اســـتادان وی در فقـــه و اصـــول و تفســـیر و حدیـــث 

ـــراوان  ـــرده و آن هـــا را ف ـــر ک و ادب و ســـلوک و خلوت گزینـــی را برشـــمرده و تألیفـــات بســـیار او را ذک

ســـتوده اســـت.

بـر وی  وی )کنـوز الحقائـق: ص147]118/2 و 119[( ایـن روایـات را آورده اسـت: »هـر کـه مـن 

 والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.«؛ »هـر کـه مـن ولـّی او هسـتم، علـی هـم ولـّی او اسـت.«؛ 

و »علی موالی هر کس است که من موالی اویم.«

از کتـــاب وی، فیـــض القدیـــر فـــی شـــرح الجامـــع الّصغیـــر، حدیـــث نـــزول آیـــۀ »ســـأل ســـائل« در 

پیرامـــون رویـــداد غدیـــر خواهـــد آمـــد؛ چنـــان کـــه آن چـــه در بـــاب صحیـــح بـــودن حدیـــث غدیـــر 

ـــر خواهـــد شـــد. ـــر ذک ـــث غدی ـــه، در بخـــش ســـخنانی در پیرامـــون ســـند حدی گفت

308. فقیللله شلللیخ بلللن عبلللداهلل بلللن شلللیخ بلللن عبلللداهلل بلللن شلللیخ بلللن عبلللداهلل َعْیلللَدروس 

حسینی یمنی )ز. 993 1؛ د. 1041(�

اســت:  ســتوده  چنیــن  را  او  و  آورده  را  وی  حــال  شــرح  األثــر: 235/2(  )خالصــة  محّبــی 

 »اســتاد بــزرگ محــّدث صوفــی فقیــه.« ســپس اســتادان او در قــراءت را در یمــن و مّکــه و مدینــه

کــه زخــم ســلطان  کــرده  کرامــت را ذکــر   و هندوســتان، برشــمرده اســت. آن گاه، بــرای وی ایــن 

گشــت و بــه همیــن دلیــل، آن  کــه ســبب زمین گیــری اش شــده بــود، بــه فرمــان او مــداوا  ابراهیــم 

یــد. گرو کشــید و بــه مذهــب اهــل ســّنت  ســلطان از مذهــب تشــّیع دســت 

1. در چـاپ دوم الغدیـر 933 و در چـاپ نخسـت الغدیـر 993 آمـده کـه همیـن نیـز درسـت اسـت. ضمنـًا نویسـندۀ الِعقد 
الّنبـوی کـه جـّد همیـن فـرد اسـت در 919 والدت و در 990 وفـات یافتـه اسـت.)غ.(
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سـّید محمـود قـادری مدنـی در کتابـش، الّصـراط الّسـوی، هنـگام نقـل قـول از اثـر او بـه نـام 

الِعقـد الّنبـوی و الّسـّر المصطفـوی، وی را چنیـن سـتوده اسـت: »پیشـوای بـزرگ، فریـادرس بزرگـوار، 

دریـای حقیقت هـا و معـارف، سـروِر پشـت و پنـاه، و یگانـۀ گرامـی.«

از همیـن تألیـف، الِعقـد الّنبـوی، حدیـث نـزول آیـۀ »سـأل سـائل« در پیرامـون رویـداد غدیـر 

خواهـد آمـد.

309. محمود بن محّمد بن علی شیخانی قادری مدنی.

اکرین است.
ّ

ف الّصراط الّسوّی فی مناقب آل الّنبّی؛ و حیاة الذ
ّ
او مؤل

ـــر خواهـــد آمـــد. )عبقـــات  ـــداد غدی ـــۀ »ســـأل ســـائل« در پیرامـــون روی ـــزول آی از وی، حدیـــث ن

األنـــوار: 214/1 ]21/10[(

بی قاهری شافعی )د. 1044(�
َ
310. نورالّدین علی بن ابراهیم بن احمد َحل

او صاحب کتاب مشهور الّسیرة الّنبوّیه است.

محّبـی )خالصـة األثـر: 122/3( شـرح حـال وی را آورده و گفتـه اسـت: »او پیشـوای بـزرگ؛ 

مـۀ 
ّ

مـۀ دوران؛ کـوه دانـش؛ دریـای بی کرانـه؛ دارای خـرد و بردبـاری بسـیار؛ عال
ّ

برتریـن اسـتاد و عال

کنـده؛ و صـرف کننـدۀ نقد عمر در راه نشـر دانِش سـودمند بود  بزرگـوار؛ گردآورنـدۀ بزرگی هـای پرا

و بـه توفیقاتـی رسـید کـه هیـچ کـس بـدان دسـت نیافت. در محضـر درس وی، افـراد فاضل گرد 

می آمدنـد و بزرگـواران رحـل می افکندنـد. سـرآمِد محّققـان، تیزهـوش، بـس خردمنـد، کاونـدۀ 

فتـاوا، برخـوردار از علـم و عمـل، کوشـنده و پرتـالش، و بـرای همۀ مردم سـودمند بـود؛ چندان که 

گـون بـه سـوی او می شـتافتند.« سـپس وی را  گیـری دانـش از وی، از سـرزمین های گونا بـرای فرا

فراوان ستوده و استادان و تألیفات پرشمارش را ستایش کرده است.

حدیـث غدیـر از وی در صفحـۀ 27 گذشـت. نیـز از او، حدیـث نـزول آیـۀ »سـأل سـائل« در 

پیرامـون رویـداد غدیـر خواهـد آمـد. همچنیـن سـخن وی در بخـش سـخنانی در پیرامـون سـند 

حدیـث غدیـر خواهـد آمد.

139/1
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کثیر مکی شافعی )د. 1047(� ضل بن محّمد با
َ
311. شیخ احمد بن ف

محّبـی )خالصـة األثـر: 271/1( از او یـاد کـرده و گفتـه اسـت: »وی از ادیبـان و فضـالی ُپرتـوان 

کیهان شناسـی  و  فلکـی  در علـوم  کـه  بـود  آشـکار  دارای فضلـی  و  واال،  بـا جایگاهـی   حجـاز، 

و طالع شناسـی دسـتی بـاال داشـت و نـزد بـزرگان مّکـه، از جایـگاه و شـهرت برخوردار بـود ... . از 

آثـار او اسـت: حسـن المـآل فـی مناقـب اآلل؛ کـه آن را بـه نـام شـریف ادریس، امیر مّکـه، تألیف کرده 

اسـت.« سـپس قصیده ای از او را در مدح شـریف حسـنی، علی بن برکات، آورده اسـت.

از وی، حدیـث نـزول آیـۀ »سـأل سـائل« در پیرامـون رویداد غدیر خواهـد آمد. در صفحات 

18 و 47 و 54 حدیـث غدیـر از او گذشـت. او را در بـارۀ درسـتی حدیـث غدیـر و نیـز مفـاد آن، 

گفتـاری اسـت کـه در بخـش مربـوط می آید.

312. حسین ابن امام منصور باهلل قاسم بن محّمد بن علی یمنی )د. 1050(�

ـــِد پرحجـــم در هندوســـتان چـــاپ شـــده و 
ّ
وی دارای اثـــری ارزشـــمند اســـت کـــه در دو مجل

ـــؤول فـــی علـــم األصـــول نامیـــده و خـــود، در 1049 آن را شـــرح نمـــوده و هدایـــة العقـــول نـــام  آن را غایـــة الّسَ

نهـــاده اســـت.

 
ّ

محّبـی )خالصـة األثـر: 104/2( شـرح حـال وی را آورده و گفتـه اسـت: »قاضـی حسـین ُمَهـال

تحقیـق؛  بـه  محّققـان  کـه  اسـت  محّمـد]؟ص؟[  دانش هـای  پیشـوای  ›وی  گویـد:  وی   در بـارۀ 

گاهی از علـوم عالی نام آور  و اهـل دّقـت بـه موشـکافی او اذعـان دارنـد و در همـه سـوی یمن، به آ

گرفتـه اسـت.‹« سـپس دیگر اسـتادان وی  گشـته اسـت. وی از پـدرش، امـام منصـور، دانـش فرا

ـؤول فـی علـم األصـول و شـرح آن، و نیـز کتابـی در  را نـام بـرده و از تألیفـات او، همـان کتـاب غایـة الّسَ

آداب دانشـوران و دانشـجویان را یـاد کـرده و آن گاه، گفتـه اسـت: »وی ایـن اثـر را از جواهـر الِعْقَدیـن 

سّید َسْمهودی تلخیص نموده است.« سپس پاره ای از نمونه های شعر او را آورده است.

او در کتـاب هدایـة العقـول کـه نـزد مـا موجـود اسـت، حدیـث غدیـر را بـا طریق هـای فـراوان 

گـر جـدا آیـد، خـود کتابـی شـود. نیـز سـخن وی در بخـش سـخنانی در پیرامـون سـند  آورده کـه ا

حدیـث غدیـر خواهـد آمـد.

140/1
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313. شلیخ احملد بلن محّملد بلن عمر قاضلی القضاة _ ملّقب به _ شللاب الّدین َخفاجی 

مصری حنفی )د. 1069 پس از 90 سلالگی(.

محّبـی )خالصـة األثـر: 331/1-343( او را فـراوان سـتوده و اسـتادان و تألیفاتـش را ذکـر کـرده 

و پـس از بیـان ایـن کـه او عهـده دار قضـاوت شـده و در دمشـق سـکنا گزیـده؛ و نیـز در پـی آوردن 

نمونه هایـی از اشـعار او، گفتـه اسـت: »وی دارای تألیفـات رایـج؛ از یگانـگان دوران؛ همـگان 

بـر  برتـری و چیرگـی اش مّتفـق؛ مـاه کامـل آسـمان دانـش در زمانـۀ خـود؛ آفتـاب افـق نثـر و نظـم؛ 

گیـر شـده و اخبـارش  فـان اسـت کـه یادکـردش چـون َمَثـل فرا
ّ
سـرآمِد نویسـندگان؛ و سـاالر مؤل

همچـون شـهاب در آسـمان می درخشـد. هـر کـه را از معاصرانـش دیـده یا شـنیده ایم، اقـرار دارد 

کـه وی در بیـان مطلـب و نـگارش و نیکونویسـی سـرآمد اسـت و هیـچ کـس بـه پـای او نرسـد. 

تألیفـات وی فـراوان و همـه سـودمند و درخـور اسـت و در همـه جـا نشـر یافتـه و مایـۀ سـعادتی 

بـزرگ بـرای وی گشـته اسـت ... .«

او حدیـث غدیـر را در کتابـش، نسـیم الّریـاض )456/3 ]412/3[( _ شـرح کتـاب الّشـفاء تألیـف 

ـف گفتـه اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ 
ّ
ـد _ آورده؛ آن جـا کـه مؤل

ّ
قاضـی عیـاض، چـاپ شـده در 4 مجل

در بـارۀ علـی فرمـود: ›هـر کـه مـن بر وی والیت دارم، علی نیز موالی او اسـت. بارخدایا! دوسـت 

بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمن بـدار هـر کـه را بـا او دشـمنی 

ورزد.‹« آن گاه، او افـزوده: »ایـن بیـان را پیامبـر بـه هنـگام خطابـه در غدیـر خـّم، فرمـود.«

314. عبدالحّق بن سیف الّدین ِدْهلوی بخاری )د. 1052(�

معات فی شـرح المشـکاة، رجال المشـکاة، ترجمة فصل 
ّ
او دارای تألیفات ارزشـمند از جمله الل

الخطـاب، جـذب القلـوب، أخبـار األخیار، و مدارج الّنبّوه اسـت.

سخن او در بخش سخنانی در پیرامون سند حدیث غدیر خواهد آمد.

315. محّمد بن محّمد مصری.

َرُر العوال بحّل ألفاظ بدء المآل است.
ُ

ف کتاب الّد
ّ
وی مؤل

او در همـان کتـاب، در یادکـرد از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ گفتـه اسـت: »در َفضـل او احادیـث 
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نیـز  بـر وی والیـت دارم، علـی  مـن  کـه  از جملـه سـخن رسـول خدا؟ص؟ : ›هـر  فـراوان رسـیده؛ 

 مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛

 و دشمن بدار هر که را با او دشمنی ورزد.‹« )عبقات األنوار: 222/1 ]248/7[(

316. محّمد محبوب العالم بن صفّی الّدین جعفر بدرالعالم.

ـف تفسـیر مشـهور بـه تفسـیر شـاهی اسـت. از همیـن اثـر، حدیـث نـزول آیـۀ تبلیـغ در 
ّ
او مؤل

شأن علی؟ع؟ و حدیث نزول آیۀ »سأل سائل« در پیرامون رویداد غدیر خواهد آمد.

]سدۀ دوازدهم[

بللن عبدالّرسللول حسللینی شللافعی  بللن عبدالّسللّید  بللن عبدالّرسللول  317. سللّید محّمللد 

�)1103 د.  1040؛  )ز.  َبْرَزْنجللی 

َرر: 65/4( شـرح حـال وی را آورده و اسـتادان وی در قـراءت را یـاد نمـوده 
ُ

مـرادی )ِسـلک الـّد

از  و  درآمـد  و مصـر  و قسـطنطنّیه  و دمشـق  بغـداد  و  بـه همـدان  کـه وی  کـرده  ذکـر  نیـز  اسـت. 

دانشورانشـان بهره گرفت و آن گاه، در مدینۀ منّوره سـکنا گزید و از سـران آن دیار گشـت. سـپس 

تألیفات او از جمله الّنواقض للّروافض را یاد کرده است.

یکـی از تألیفـات وی کـه مـرادی از آن یـاد ننمـوده، کتابـی در باب رسـتگار بودن پـدر و مادر 

مـه َزینـی َدْحـالن 
ّ

پیامبـر؟ص؟ و عمویـش ابوطالـب اسـت کـه بخـش مربـوط بـه ابوطالـب را عال

تلخیـص نمـوده و در اثـری بـه نـام أسـنی المطالـب فـی نجـاة ابی طالـب ]ص3[ آورده و در آغـاز آن 

مـۀ بزرگـوار، موالنـا سـّید محّمـد بـن رسـول َبْرَزْنجی 
ّ

گفتـه اسـت: »مـن بـه تألیفـی ارزشـمند از عال

)د. 1100( در بـاب رسـتگاری والدیـن پیامبـر؟ص؟ دسـت یافتـم کـه در پایـان آن، بـه رسـتگاری 

ابوطالـب، عمـوی پیامبـر؟ص؟ پرداختـه و رسـتگاری او را بـا دلیل هـا و براهیـن از کتـاب و سـّنت 

و اقـوال دانشـوران، اثبـات نمـوده؛ چنـدان کـه هـر کـس در آن تأّمـل کنـد، بـه یقیـن درمی یابـد کـه 

وی رسـتگار گشـته اسـت. او در ایـن کتـاب معنـای درسـت نصوصـی را کـه مفـادی جـز ایـن 

دارد، تبییـن می نمایـد و بدیـن ترتیـب، نشـان می دهـد کـه همـۀ نصـوص، آشـکارا بر رسـتگاری 
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وی داللـت می کنـد. او در ایـن تحقیـق روشـی را پیـش گرفته که پیش از وی کسـی پیش نگرفته 

ۀ او سـر می سـپارد. 
ّ
اسـت؛ بـه گونـه ای کـه هـر کـس منکـر رسـتگاری ابوطالـب بوده باشـد، بـه ادل

 وی هـر دلیلـی را کـه منکـران رسـتگاری ابوطالـب اقامـه کرده انـد، بـه خـود ایشـان بازگردانـده 

و آن هـا را بـر رسـتگاری وی اقامـه نمـوده و همـۀ شـبهات ایشـان را پاسـخ گفتـه و آن شـبهات را 

بـرای اثبـات مّدعـای خویـش بـه کار گرفتـه اسـت. در برخـی از ایـن حّجت آوری هـا، او نـکات 

باریکـی را طـرح کـرده کـه جـز دانشـوران بسـیار توانـا، از عهـدۀ فهـم آن برنیاینـد و دانش پژوهـان 

زایـد اسـت  ایـن مّدعـا  اثبـات  بـرای  نـکات  از آن  البّتـه برخـی  ناتواننـد.  از درک آن   کوتاه فهـم 

ـۀ وی و برانداختـن پـردۀ هـر شـبهه ای، مطرح گشـته اسـت. از این رو، بر 
ّ
و صرفـًا بـرای تقویـت ادل

آن شـدم کـه آن مطالب را تلخیـص نمایم ... .«

عبارت او در بخش سخنانی در پیرامون سند حدیث غدیر خواهد آمد.

318. برهان الّدین ابراهیم بن مرعی بن عسّیۀ َشْبَرخیتی مصری مالکی )د. 1106(�

وی از بـزرگان و فضـالی مصـر اسـت کـه نـزد شـیخ اجهـوری و شـیخ یوسـف فیشـی فقـه 
آموخـت و در حدیـث و نحـو و جـز آن، تألیفاتـی فراهـم آوْرد. کتـاب الفتوحـات الوهبّیـه در شـرح 
چهـل حدیـث نـووی _ چـاپ شـده در مصـر _ از او اسـت. در حالـی کـه به سـوی رشـید روان بود، 

در نیل غرق گشت.
نام  یازدهم،  حدیث  ذیل  رفت،  آن  ذکر  که  ]ص140[  الوهبّیه  الفتوحات  کتاب  در  وی 
امیرالمؤمنین؟ع؟ را یاد کرده و گفته است: »وی همان کسی است که مصطفی؟ص؟ در بارۀ او 
فرمود: ›هر که من بر وی والیت دارم، علی نیز موالی او است. بارخدایا! دوست بدار و یاری کن 

هر که او را دوست بدارد و یاری کند؛ و دشمن بدار هر که را با او دشمنی ورزد.‹«

319. ضیاءالّدیلن صاللح بلن مللدی بن علی بن عبداهلل َمْقَبلی1 َصنعانی مکی )ز. 1047؛ 

د. 1108 در مکه(.

شـوکانی )البـدر الّطالـع: 288/1-292( شـرح حـال وی را آورده و گفتـه اسـت: »او از کسـانی 

کوکبان در یمن. 1. َمْقَبل روستایی بوده از منطقۀ 
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اسـت کـه در همـۀ دانش هـای کتـاب و سـّنت چیره دسـت گشـت و بـر اصـول عقایـد و اصـول 

ط یافـت. او را تألیفاتـی اسـت کـه 
ّ
فقـه و ادبّیـات عـرب و معانـی و بیـان و حدیـث و تفسـیر، تسـل

دانشـوران همـه را مقبـول و محبـوب می شـمارند و در دسـتیابی بدان هـا رقابـت می ورزنـد و بـه 

وجوهـی کـه وی برگزیـده، احتجـاج می نماینـد؛ و او شایسـتۀ ایـن نیـز هسـت.« سـپس تألیفـات 

وی را ذکـر نمـوده و کتـاب األبحـاث المسـّددة فـی الفنـون المتعـّدده را از جملـۀ آن هـا شـمرده اسـت.

سـخن وی در بخـش سـخنانی در پیرامـون سـند حدیـث غدیر خواهد آمد که بـه تواتر این 

حدیث تصریح نموده اسـت.

کمال الّدیللن حنفللی _ مشلللور بلله ابن حمللزه _ َحّرانللی  320. ابراهیللم بللن محّمللد بللن محّمللد 
دمشللقی )د. 1120(�

َرر: 22/1-24( شـرح حـال وی را آورده، گویـد: »او دانشـور پیشـوای مشـهور 
ُ

مـرادی )ِسـلک الـّد

مـه، برخـوردار از احتـرام فـراوان، نـام آور بـه َفضـل بسـیار، در زمـرۀ محّدثـان 
ّ

محـّدث نحـوی عال

برجسـته و دانشـوران نکته سـنج، و سـروری بهره ور از شـرافت و گوهر و نسـب سـیادت بود که در 

دمشـق زاده شـد و همـان جـا رشـد و نمـو کـرد.« سـپس اسـتادان اخـذ و روایـت حدیثـش را ذکـر 

نمـوده و گفتـه اسـت: »در اجازه نامـۀ وی، بـه دسـتخّط خـودش، دیـدم کـه اسـتادانش بـه 80 تن 

می رسـیده اند.« آن گاه، تألیفـات و زمـان وفاتـش را بازگفتـه اسـت.

 وی حدیـث غدیـر را در کتـاب البیـان و الّتعریـف ]74/3[ آورده اسـت کـه در صفحـات 35 

و 48 به آن اشاره شد.

321. ابوعبللداهلل محّمللد بللن عبدالباقللی بللن یوسللف ُزْرقانللی مصللری مالکللی )ز. 1055 در 
مصر؛ د. 1122(�

)ِســلک  مــرادی  بــود.  گــون  گونا علــوم  از  بهره منــد  و  مصــر،  در  محّدثــان  پایان بخــش  او 

ــاد کــرده، همچــون  َرر:32/4( شــرح حــال وی را آورده و اســتادان و تألیفــات گرانمایــه اش را ی
ُ

ــّد ال

ــد _ و شــرح الموّطــأ _ چــاپ شــده در 
ّ
دّنّیــه _ چــاپ شــده در بــوالق، در 8 مجل

ّ
شــرح المواهــب الل
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مــۀ پایان بخــش 
ّ

بــی )کشــف الّظنــون ]1908/2[( او را بــا عنــوان ســرور عال
َ
ــد _ . َچل

ّ
مصــر، در 4 مجل

محّدثــان ســتوده اســت.

حدیـث غدیـر از وی در صفحـۀ 34 گذشـت. نیـز از او، حدیـث تهنیـت بـا لفـظ سـعد 

خواهـد آمـد. همچنیـن وی را در پیرامـون درسـتی و تواتـر حدیـث غدیـر سـخنی اسـت کـه در 

بخـش سـخنانی در پیرامـون سـند حدیـث غدیـر خواهـد آمـد.

322. حسام الّدین بن محّمد بایزید سلاَرْنُپوری.

یــد بــن  ــراء بــن عــازب و ز کتــاب، از َب کتــاب مرافــض الّروافــض اســت. در همــان  ــف 
ّ
او مؤل

کــه چــون رســول خدا؟ص؟ بــه غدیــر خــّم درآمــد، دســت علــی را  کــرده اســت  ارقــم، روایــت 

گفتنــد:  کــه مــن بــر مؤمنــان بیــش از خودشــان والیــت دارم؟«  برگرفــت و فرمــود: »آیــا نمی دانیــد 

گفتنــد:  کــه مــن بــر هــر مؤمنــی بیــش از خــودش والیــت دارم؟«  »آری.« فرمــود: »آیــا نمی دانیــد 

کــه مــن بــر وی والیــت دارم، علــی نیــز مــوالی او اســت. بارخدایــا!  »آری.« فرمــود: »بارخدایــا! هــر 

کــه را بــا او  کنــد؛ و دشــمن بــدار هــر  کــه او را دوســت بــدارد و یــاری  کــن هــر  دوســت بــدار و یــاری 

گــوارا بــاد بــر تــو.  گفــت: »ای پســر ابوطالــب!  دشــمنی ورزد.« ســپس عمــر او را دیــد و بــه وی 

کــرده اســت.  کنــون بــر هــر مــرد و زن مؤمــن والیــت یافتــی.« ایــن حدیــث را احمــد روایــت  ا

)عبقات األنوار: 225/1 ]261/7[(

323. میرزا محّمد بن معتمدخان َبَدخشی.

ـف کتـاب مفتـاح الّنجـا فـی مناقـب آل العبـا؛ و ُنـُزل األبـرار بمـا صـّح مـن مناقـب اهـل البیـت 
ّ
او مؤل

ـف در دانـش و فنـون 
ّ
األطهـار _ چـاپ شـده در بمبئـی _ اسـت. ایـن دو کتـاب از چیره دسـتی مؤل

حدیث و استادی اش در  ِاسناد روایات حکایت می کنند.

کـه در صفحـات 15  آورده  فـراوان  بـا طریق هـای  را در آن دو کتـاب،   وی حدیـث غدیـر 

و 18 و 20 و 21 و 23 و 25 و 27 و 29 و 37 و 44 و 52 و 53 و 55 و 58 بـه آن هـا اشـاره شـد. نیـز 

از او، حدیـث گواه خواهـی روز َرْحَبـه خواهـد آمـد. همچنیـن او را در بـارۀ درسـتی حدیـث غدیـر 

گفتـاری اسـت کـه در بخـش سـخنانی در پیرامـون سـند حدیـث غدیـر خواهـد آمد.
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324. محّمد صدرالعالم.

بـا چنـد  را  او حدیـث غدیـر  اسـت.  المرتضـی  فـی مناقـب  الُعلـی  معـارج  کتـاب  ـف 
ّ
مؤل وی 

طریـق در همیـن کتـاب آورده کـه برخـی از آن هـا در صفحـات 24 و 58 و 59 گذشـت. نیـز از 

وی، حدیـث نـزول آیـۀ »سـأل سـائل« در پیرامـون رویـداد غدیـر؛ و حدیـث تهنیـت خواهـد آمـد. 

 همچنیـن او را در بـارۀ تواتـر و صّحـت حدیـث غدیـر گفتـاری اسـت کـه در بخـش سـخنانی 

در پیرامون سند حدیث غدیر خواهد آمد. )عبقات األنوار: 232-229/1 ]295-280/7[(

 325. حامللد بللن علللی بللن ابراهیللم بللن عبدالّرحیللم حنفللی دمشللقی )مشلللور  بلله ِعمللادی؛

ز. 1103 در دمشق؛ د. 1171(�

َرر: 11/2-19( شـرح حـال وی را آورده و گفتـه اسـت: »وی، هماننـد پـدرش 
ُ

مـرادی )ِسـلک الـّد

مفتی حنفیان در دمشـق و بزرِگ آن دیار بود. بزرگوار، محترم، تیزهوش، دانشـور، فقیه، فاضل، 

چیره دسـت در بـاب فقهـی ارث و تقسـیم میـراث، دانشـوری پژوهنـده، ادیب، دانا، هوشـمند، 

کمال یافتـه، و پیراسـته بـه شـمار می رفـت.« سـپس اسـتادان و تألیفـات فـراوان و گرانمایـۀ وی را 

برشـمرده؛ از جملـه: الّصـالت الفاخـرة باألحادیـث المتواتـره _ چـاپ مصـر _ . آن گاه، نمونه هایـی از 

طش بـر ادبّیات اسـت.
ّ
نظـم و نثـر وی را آورده کـه نشـان دهنـدۀ تسـل

او حدیـث غدیـر را از طریق هـای بسـیار، روایـت کـرده و در کتـاب الّصـالت الفاخـره، آن را از 

احادیـث متواتـر شـمرده اسـت. عبـارت او در بخـش سـخنانی در پیرامـون سـند حدیـث غدیـر 

خواهـد آمد.

326. عبدالعزیز1 ابوولّی اهلل احمد بن عبدالّرحیم ُعَمری ِدْهلوی )د. 1176(2�

فان ُپرکار اسـت که این آثار سـودمند از وی به چاپ رسـیده اسـت: أجوبة المسائل 
ّ
وی از مؤل

ـف، ابوعبدالعزیـز ولـّی اهّلل احمـد بـن عبدالّرحیـم اسـت؛ لیکـن در نـگارش نـام، سـهوی صـورت 
ّ
1. مقصـود جنـاب مؤل

اسـت.)غ.( پذیرفتـه 

2. در نزهـة الخواطـر )275/7-283( شـرح حالـی مفّصـل همـراه سـتایش بسـیار از وی آمـده و والدتـش در 1159 و وفاتـش 
در 1239 دانسـته شـده است.)ط.(
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الّثـالث؛ اإلنصـاف فـی بیـان سـبب اإلختـالف؛ تنویـر العینیـن؛ رسـائل الّدهلـوی؛ حّجـة اهّلل البالغـة فـی أسـرار 

األحادیـث و علـل األحـکام؛ شـرح تراجـم أبـواب صحیـح البخـاری؛ عقـد الجیـد فـی اإلجتهـاد و الّتقلیـد؛ فتـح 

الخبیـر بمـا البـّد مـن حفظـه فـی علـم الّتفسـیر؛ الفـوز الکبیـر همـراه بـا فتـح الخبیـر فـی أصـول الّتفسـیر؛ القـول 

الجمیل در بارۀ تصّوف؛ قّرة العینین؛ و ازالة الخفاء�

ارقـم روایـت کـرده اسـت کـه چـون  بـن  بـن عـازب و زیـد  َبـراء  از  )قـّرة العینیـن ]ص168[(  او 

رسـول خدا؟ص؟ بـه غدیـر خـّم درآمـد، دسـت علـی را برگرفـت و فرمـود: »آیـا نمی دانیـد کـه مـن 

بـر مؤمنـان بیـش از خودشـان والیـت دارم؟« گفتنـد: »آری.« فرمـود: »بارخدایـا! هـر کـه مـن بر وی 

والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت 

بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمن بـدار هـر کـه را بـا او دشـمنی ورزد.« سـپس عمـر او را دیـد و بـه وی 

کنـون بـر هـر مـرد و زن مؤمـن والیـت یافتـی.« ایـن  گفـت: »ای پسـر ابوطالـب! گـوارا بـاد بـر تـو. ا

حدیـث را احمـد روایـت کـرده اسـت.

ــم از  کـ ــه حا ــر را کـ ــه از حدیـــث غدیـ ــاء ]259/2[( آن چـ ــة الخلفـ ــاء عـــن خالفـ ــة الخفـ ــو )إزالـ همـ

 زیـــد بـــن ارقـــم روایـــت نمـــوده، آورده اســـت. ایـــن روایـــت بـــا دو لفـــظ و دو طریـــق در صفحـــۀ 

31 گذشت.

327. محّمد بن سالم بن احمد مصری َحْفنی1؛ شمس الّدین شافعی )ز. 1101؛ د. 1181(�

وی از فقیهـان و دانشـوران و اسـتادان صاحـب فـن در قاهـره بـود. شـرح حـال او در ِسـلک 

او را تألیفـات ارزشـمندی اسـت؛ از  الِخَطـُط الجدیـده )74/10( یافـت می شـود.  َرر )94/4(؛ و 
ُ

الـّد

َرر _ چـاپ شـده در حاشـیۀ المنـح المّکّیـه _ ؛ حاشـیه بـر شـرح ُعَزیـزی بـر 
ُ

جملـه: انفـس نفائـس الـّد

الجامـع الّصغیـر؛ و الّثمـرة البهّیـة فـی أسـماء الّصحابـة البدرّیـه�

او حدیث غدیر را در الّسراج المنیر فی شرح الجامع الّصغیر ]459/2؛ 387/3[ که چاپ شده، 

آورده است.

1. منسوب به حفنه از توابع بلبیس در مصر. ]معجم البلدان: 276/2[
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328. سّید محّمد بن اسماعیل بن صالح امیر یمانی َصنعانی حسینی )ز. 1059 1؛ د. 1182(�

او از شاعران غدیر است که شعر و شرح حالش در بخش شاعران سدۀ دوازدهم خواهد آمد.

حدیـث غدیـر از وی در صفحـۀ 36 گذشـت. نیـز از وی، حدیـث تهنیـت؛ و همچنیـن 

گفتـاری در بخـش سـخنانی در پیرامـون سـند حدیـث غدیـر خواهـد آمـد.

329. شلاب الّدین احمد بن عبدالقادر ِحْفظی شافعی.

او از شـــاعران غدیـــر اســـت کـــه شـــعر و شـــرح حالـــش در بخـــش شـــاعران ســـدۀ دوازدهـــم 

خواهـــد آمـــد.

ـــش  ـــرح حال ـــز در ش ـــر؛ و نی ـــث غدی ـــند حدی ـــون س ـــخنانی در پیرام ـــش س ـــارت او در بخ عب

خواهـــد آمـــد.

]سدۀ سیزدهم[

330. ابوالفیض محّمد بن محّمد مرتضی حسینی َزبیدی حنفی )ز. 1145؛ د. 1205(�

وی صاحـب تـاج العـروس فـی شـرح القامـوس اسـت کـه مرجـع یگانـۀ لغـت بـه شـمار مـی رود. 

اصلـش از  واسـط عـراق بـود؛ در هنـد زاده شـد؛ و در زبیـِد یمـن نشـو و نمـا نمود. سـپس به حجاز 

ط گشـت؛ 
ّ
انـواع علـوم بهره منـد و در آن هـا مسـل از  کـوچ کـرد و آن گاه، در مصـر اقامـت گزیـد. 

گیـر شـد و کتاب هایـی گرانمایـه و بس ارزشـمند فراهـم آورد؛ از  چنـدان کـه شـهرت و فضلـش فرا

ـد _ ؛ و اسـانید 
ّ
جملـه: اتحـاف الّسـادة المّتقیـن فـی شـرح إحیـاء العلـوم َغزالـی _ چـاپ شـده در 10 مجل

الّصحاح الّست. برخی از آثار وی به چاپ رسیده اند.

آن  ولـّی،  نیـز  »و  برشـماری معانـی کلمـۀ مولـی گفتـه اسـت:  العـروس: 399/10( در  )تـاج  او 

 اسـت کـه ]بـه عنـوان سرپرسـت[ کار تـو را عهـده دار گـردد. مولـی و ولـّی، بـه یـک معنـا هسـتند. 

و از همیـن بـاب اسـت ایـن حدیـث: ›هـر زنـی کـه بـدون رخصت موالیـش ازدواج نمایـد، ... .‹ 

برخـی همیـن حدیـث را چنین روایت کرده اند: › ... بـدون رخصت ولّیش ازدواج نماید ... .‹ 

1� 1099 صحیح است.)م.(

145/1
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ابن سـالم، از یونـس روایـت کـرده اسـت کـه در دیـن، مولـی همـان ولـّی اسـت. از این باب اسـت 

سـخن پـروردگار بـزرگ: ›ایـن از آن رو اسـت کـه خداونـد مـوالی ایمان آورنـدگان اسـت؛ و کافـران 

را موالیـی نیسـت.‹ ]محّمـد/11[؛ یعنـی ایشـان را ولّیـی نباشـد. و نیـز از همیـن بـاب اسـت ایـن 

حدیـث: ›هـر کـه مـن مـوالی او هسـتم، ... .‹؛ یعنـی: هـر کـه مـن ولـّی او هسـتم. شـافعی گویـد: 

›ایـن حدیـث در معنـای والی اسـالم برداشـت گـردد.‹ نیـز ایـن واژه بـه معنـای یـاری کننده هم 

بـه کار رود. ایـن را جوهـری نقـل نمـوده؛ و حدیـث ›هـر کـه مـن مـوالی او هسـتم ... .‹ بـه همیـن 
معنـا هم تفسـیر شـده اسـت.«1

331. ابوعرفان شیخ محّمد بن علی َصّبان شافعی )د. 1206(�

او در مصـر زاده شـد و نشـو و نمـا نمـود و نـزد دانشـوران آن دیـار تحصیـل کـرد؛ چنـدان کـه در 

 علـوم عقلـی و نقلـی چیرگـی یافـت و بـه پژوهـش و دّقـت ورزی مشـهور گشـت و آوازه اش در مصـر

گیـر شـد. او تألیفـات سـودمند بسـیار فراهـم آوْرد کـه بیـش از 10 عنـوان آن بـه چـاپ   و شـام فرا

رسـیده اسـت. از جملـۀ ایـن آثـار، اسـعاف الّراغبیـن فـی سـیرة المصطفـی و فضائـل اهـل بیتـه الّطاهریـن 

اسـت که در 1185 نگاشـته شـده اسـت. وی )اسعاف الّراغبین فی سیرة المصطفی و فضائل اهل بیته 

الّطاهریـن، چـاپ شـده در حاشـیۀ نـور األبصـار: ص152( گویـد: »پیامبـر؟ص؟ در روز غدیر خـّم فرمود: ›هر 

که من بر وی والیت دارم، علی نیز موالی او اسـت. بارخدایا! دوسـت بدار و  یاری کن هر که او 

را دوست بدارد و یاری کند؛ و دشمن بدار هر که را با او دشمنی ورزد. دوستش را دوست بدار؛ 

دشـمنش را دشـمن شـمار؛ یاورش را یاری کن؛ هر که یاری اش را فرونهد، یاری اش را فرونه؛ و او 

را مـدار حـق قـرار ده.‹ 30 تـن از صحابـه، ایـن حدیـث را از پیامبـر؟ص؟ روایت کرده اند و بسـیاری 

از طریق هـای آن صحیـح یا حسـن اسـت.«

332. رشیدالّدین خان ِدْهلوی.

وی در رسـالۀ الفتـح المبیـن فـی فضائـل اهـل بیـت سـّید المرسـلین گویـد: »َطَبرانـی با ذکر سـند از 

گفته است. 1. در نقل سخن وی، به روایت وی از حدیث غدیر عنایت شده؛ نه آن چه در بارۀ مفاد آن 
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ابن عمـر  و جـز او، روایـت کـرده اسـت کـه رسـول خدا؟ص؟ در غدیـر خـّم فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر وی 

والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت 

بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمن بـدار هـر کـه را بـا او دشـمنی ورزد.« )عبقـات األنـوار: 238/1 ]321/7[(

کْلنوی.
َ
333. مولوی محّمدمبین ل

کـم ]المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 143-118/3[  وی )وسـیلة الّنجـاة ]ص101-103[( از طریـق حا

بـا لفـظ زیـد بـن ارقـم و ابن عّبـاس؛ از طریـق َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 180/3[ بـا سـند صحیـح 

یفـة بـن ُاَسـید؛ از طریـق احمـد ]المسـند: 355/5 و 501[ از َبـراء بـن عـازب 
َ

 از ابوالُطفیـل، از ُحذ

کـم، از ابن عّبـاس؛ از طریـق احمـد ]المسـند: 583/6[  و زیـد بـن ارقـم؛ از طریـق ابن ِحّبـان و حا

 و َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 173/4[ از ابواّیـوب و گروهـی از صحابـه، از علـی و زیـد بـن ارقـم و 30 

تـن از صحابـه؛ از مسـند َطَبرانـی ]165/5-166[ از ابوالُطفیـل، از زیـد بـن ارقـم؛ از ِمشـکاة الَمصابیـح 

]356/3 و 360[ از َبـراء بـن عـازب و زیـد، از طریـق احمـد و ِترِمـذی ]الّسـنن: 591/5[؛ و از الّصواعـق 

المحرقـه تألیـف ابن َحَجـر ]ص122[ بـه نحـو ُمرَسـل، حدیـث غدیـر را روایـت کـرده اسـت. )عبقـات 

)]322/7[  239/1 األنـوار: 

334. مولوی محّمدسالم بخاری ِدْهلوی.

یـد بـن  کـه احمـد، از َبـراء بـن عـازب و ز او در رسـالة اصـول اإلیمـان، حدیـث غدیـر  را چنـان 

کـرده، آورده اسـت. )عبقـات األنـوار: 240/1 ]329/7[( ارقـم روایـت 

حدیث غدیر از وی، در صفحۀ 57 گذشت.

کْلنوی.
َ
335. مولوی ولّی اهلل ل

او )مـــرآة المؤمنیـــن فـــی مناقـــب اهـــل بیـــت ســـّید المرســـلین( حدیـــث غدیـــر را  کـــه ابن َحَجـــر 

)الّصواعـــق المحرقـــه( از َطَبرانـــی آورده؛ آن چـــه از عامـــر بـــن ســـعد و عایشـــه بنـــت ســـعد، از ســـعد 

گذشـــت؛ و حدیـــث گواه خواهـــی روز َرْحَبـــه را  کـــه از خصائـــص َنســـائی، بـــا لفـــظ زیـــد بـــن ُیَثْیـــع و 

ــث  ــارۀ صّحـــت حدیـ ــر را در بـ ــار ابن َحَجـ ــد، آورده و آن گاه، گفتـ ــد آمـ ــر، خواهـ ــل عامـ ابوالُطفیـ
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ـــوار: 244-240/1  ـــرده اســـت. )عبقـــات األن ـــه صّحـــت آن، نقـــل ک ـــرادات ب ـــودن ای ـــر ب ـــر و نامعتب غدی

)]346-332/7[

336. مولوی حیدرعلی فیض آبادی.

او )منتهـی الـکالم ]ص72[( حدیـث غدیـر را بـه نقـل از احمـد بـن حنبـل و ابن ماجـه ]الّسـنن: 

43/1[ آورده اسـت. )عبقـات األنـوار: 244/1 ]346/7[(

337. قاضی محّمد بن علی بن محّمد شوکانی َصنعانی )ز. 11731؛ د. 1250(�

فـــی پـــرکار
ّ
گـــون و ســـرآمد در فضائـــل، و مؤل او فقیـــه چیره دســـت، بهـــره ور از علـــوم گونا

 و دارای تألیفـــات نیکـــو اســـت کـــه در شـــرح حال نامه ای خودنوشـــت و مفّصـــل کـــه در کتابـــش، 

 البـــدر الّطالـــع )214/2-225( آورده، اســـتادانش در حکمـــت و کالم و فقـــه و اصـــول و حدیـــث

 و فنـــون آن و معانـــی و بیـــان و علـــوم عربـــی را ذکـــر نمـــوده و رســـاله ها و کتاب هـــای خویـــش را کـــه 

ـــه او را تألیفـــات دیگـــری نیـــز هســـت کـــه در  ـــاد کـــرده اســـت. البّت ـــغ می شـــود، ی ـــه 100 عنـــوان بال ب

شـــمار کتاب هایـــش از آن هـــا یـــاد ننمـــوده و حاشـــیه نویس کتـــاب البـــدر الّطالـــع، آن هـــا را اســـتدراک 

ــون و  ــتی اش در فنـ ــه از چیره دسـ ــیده کـ ــاپ رسـ ــه چـ ــات وی بـ ــیاری از تألیفـ ــت. بسـ ــرده اسـ کـ

رجال شناســـی همچـــون  آن،  بـــا  مرتبـــط  شـــاخه های  و  ســـّنت  و  کتـــاب  شـــرعِی   علـــوم 

  و شـــناخت اســـناد احادیـــث، حکایـــت می کنـــد. نیـــز شـــرح حالـــی از او در مقّدمـــۀ کتابـــش، 

ـــْبعی  ـــن محســـن ُس ـــه قلـــم حســـین ب ـــد _ ب
ّ
ـــوالق، در 8 مجل نیـــل األوطـــار ]3/1[ _ چـــاپ شـــده در ب

درج گشته است.

از تفسـیر وی، فتـح القدیـر، حدیـث نـزول آیـۀ تبلیـغ در شـأن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در پیرامـون 

رویـداد غدیـر خواهـد آمـد.

 338. سلّید محملود بلن عبلداهلل حسلینی آلوسلی؛ شللاب الّدین ابوالثنلاء بغلدادی شلافعی 

)ز. 1217 در کْرخ؛ د. 1270(�

او از نوابـغ و برجسـتگان عـراق اسـت کـه شـهرتش جهانگیـر گشـته و در انـواع فنـون و علـوم 

1. او، خود )البدر الّطالع( به نقل از پدرش چنین آورده؛ اّما دیگران تاریخ والدتش را 1172 دانسته اند.
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دسـت داشـت. از خانواده ای عراقی و مشـهور و ریشـه دار در علم و ادب بود و تألیفات گرانمایۀ 
فـراوان داشـت کـه تعـداد آن هـا درخوِر عنایت اسـت.1

به حدیث وی در صفحات 20 و 37 و 44 و 52 و 53 اشاره شد. نیز از وی، حدیث نزول 
آیـۀ تبلیـغ در شـأن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خواهـد آمد. همچنین او را در بـارۀ صّحت حدیث غدیر 

گفتاری اسـت که در بخش سـخنانی در پیرامون سـند حدیث غدیر خواهد آمد.

339. شیخ محّمد بن درویش ُحوت بیروتی شافعی )د. 1276(�
اسـت:  گفتـه  ]ص461[(   _ بیـروت  چـاپ   _ المراتـب  مختلفـة  أحادیـث  فـی  المطالـب  )أسـنی  وی 
»احمـد و نیـز صاحبـان کتاب هـای سـنن، جـز ابوداوود، حدیـث ›هر که من بـر وی والیت دارم، 
علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹ را آورده انـد و آن را صحیـح شـمرده اند. نیـز ایـن حدیـث بـا لفـظ ›هر 
کـم آن را  کـه مـن ولـّی او هسـتم، علـی نیـز ولـّی او اسـت.‹ نقـل شـده کـه احمـد و َنسـائی و حا

کـم آن را صحیـح شـمرده اسـت.« روایـت کـرده و حا

به  معروف   _ محّمد  ابن شیخ   _ خواجه کالن  به  معروف   _ ابراهیم  ابن شیخ  سلیمان  شیخ   .340 

باباخواجه _ حسینی بلخی ُقْنُدوزی حنفی )اهل بلخ؛ د. 1293 2 در قسسنسنیه ]= استانبول[(.

وی از برجسـتگان بی ماننـد و در شـمار نوابـغ دانـش حدیـث و فنـون آن بـود کـه ایـن آثـار از 
کـوان، و ینابیـع المـوّده کـه بـس رایـج اسـت و بارهـا در جای هـای  او اسـت: أجمـع الفوائـد، مشـرق اال

گـون بـه چـاپ رسـیده اسـت. گونا
حدیث غدیر از وی در صفحات 18 و 22 و 24 و 25 و 45 و 48 و 53 گذشت.

341. سّید احمد بن مصسفی قادین خانی.
کـه در آسـتانه ]= اسـتانبول[  المرتـاب فـی فضائـل األصحـاب اسـت  ـف کتـاب هدایـة 

ّ
او مؤل

اسـت. شـده  چـاپ 

از وی، شعر امیرالمؤمنین؟ع؟ در بارۀ غدیر ]در همین کتاب: 59/2[ خواهد آمد.

کنیـــد: أعـــالم العـــراق )ص21(؛ مشـــاهیر عـــراق )198/2(؛  1. بـــرای مطالعـــۀ شـــرح حـــال او بـــه ایـــن مأخذهـــا مراجعـــه 
 جالء العینین )ص27 و 28(؛ و ... .

2. ِزِرْکلی )األعالم: 390/2 ]125/3[( وفات وی را در 1270 دانسته است.
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]سدۀ چهاردهم[

342. سللّید احمللد بللن َزینللی بللن احمللد َدْحللالن مکللی شللافعی )ز. 1232 در مکلله؛ د. 1304 

در مدینۀ منّوره(.

گـون،  او مفتـی شـافعیان در مّکـه و شـیخ اإلسـالم آن دیـار، دانشـوری بهره منـد از فنـون گونا

فقیهـی بهـره ور از علـوم، موّرخـی چیره دسـت، و دارای تألیفـات بسـیار بـود که بیـش از 20 عنوان 

آن ها چاپ شده است.

ابوبکـر عثمـان بـن محّمـد َبْکـری ِدْمیاطـی در شـرح حـال وی کتابـی مسـتقل بـا نـام َنفحـة 

الّرحمان فی مناقب الّسـّید احمد َزینی َدْحالن _ چاپ شـده در مصر _ نگاشـته اسـت. از وی حدیث 

تهنیـت خواهـد آمد.

343. شیخ یوسف بن اسماعیل َنْبلانی بیروتی.

او رئیـس دادگاه حقوقـی بیـروت بـود و منتخـب الّصحیحیـن مـن کالم سـّید الکونیـن _ چـاپ 

شـده در مصـر بـه سـال 1329 _ از او اسـت. کاوشـگری بـزرگ و ادیبـی پرمایـه بـود. حـّداد )القـول 

مـه بـود کـه در حدیـث و ادب تألیفـات 
ّ

الفصـل: 444/1( گویـد: »او دانشـور دوران و اسـتادی عال

فـراوان نگاشـت کـه نزدیـک بـه 50 عنـوان از آن هـا در مصـر و بیـروت چـاپ شـده اسـت. شـرح 

حـال خـود را در کتابـش، الّشـرف المؤّبـد )ص140-143( آورده اسـت.«

از وی، حدیث گواه خواهی روز َرْحَبه خواهد آمد.

ْنجی1�
َ
344. سّید مؤمن بن حسن مؤمن ِشْبل

ف نور األبصار فی مناقب آل بیت الّنبی المختار _ چاپ شده در 5 نوبت یا بیش تر _ است 
ّ
او مؤل

گون و نیز  و در آغاز آن، شرح حالی از وی نگاشته شده که در آن، از استادانش در علوم گونا

برخی از تألیفاتش یاد شده است. در 1250 و اندی، والدت یافت. تاریخ وفاتش را درنیافته ام.

از وی، حدیث نزول آیۀ »سأل سائل« در پیرامون رویداد غدیر خواهد آمد.

که آبادی ای است در مصر. 1. منسوب به شبلنجا 
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345. شیخ محّمد عبده بن حسن خیراهلل مصری )د. 1323(�

مـــۀ بـــزرگ مصـــر بـــود و در دانـــش شـــهرتی درخـــور داشـــت و در اصالحگـــری 
ّ

وی مفتـــی و عال

و کوشـــش بـــرای مصالـــح اّمـــت اســـالم، بـــه اســـتواری گام می نهـــاد. در مشـــاهیر الّشـــرق )300/1 

وی حـــال  شـــرح  دو،  آن  جـــز  و  ]ص443[(،  )ص439-434  العربـــی  األدب  تاریـــخ   ]مـــج21/16[(، 

 آمده است.

در صفحـات 19 و 20 و 44 بـه حدیـث او اشـاره شـد. نیـز از وی، حدیـث نـزول آیـۀ تبلیغ در 

شأن امیرالمؤمنین؟ع؟ و پیرامون ماجرای غدیر خواهد آمد.

 346. سلللّید عبدالُحَمیلللد ابن سلللّید محملللود آلوسلللی بغلللدادی شلللافعی )نابینلللا؛ 1 ز. 1232؛ 

د. 1324(�

لی فی شـرح نظم األمالی 
ّ

مـه و ادیـب یگانـۀ بغـداد، پایتخـت عـراق، بود. کتـاب نثر الل
ّ

وی عال

از وی چاپ شـده اسـت. در همین کتاب )ص166( حدیث غدیر را از فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟ 

مات سرچشـمه گرفته 
ّ
شـمرده و نیز در همان )ص170( در بارۀ مفاد آن سـخن رانده و آن را از مسـل

از وحی االهی دانسته و نیز در آن )ص172( غدیر خّم را معّین نموده و به آن حدیث اشاره کرده 

است.

347. شلیخ محّملد بلن حبیلب اهلل بلن عبلداهلل یوسلفی _ بـه حسـب نسـبت _ مدنی _ به حسـب 

مهاجرت _ ِشلْنقیسی _ به حسـب سـرزمین _ �

مـۀ سـرزمین مصـر بـود. ایـن آثـار کـه همگـی در مؤّسسـات 
ّ

وی پژوهشـگر و محـّدِث عال

علمـی بـه سـال 1345 چـاپ شـده اند، از اوینـد: اکمـال المّنـة باّتصـال سـند المصافحـة المدخلـة 

للجّنـه؛ إیقـاظ االعـالم لوجـوب اّتبـاع رسـم مصحـف االمام؛ ثبت الّشـیخ األمیر الکبیـر؛ و الخالصـة الّنافعه _ و 

بـه ضمیمـه اش: ارجـوزة الّنصائـح الّدینّیـه _ �

وی )کفایـــة الّطالـــب لمناقـــب علـــی بـــن ابی طالـــب _ چـــاپ شـــده در مصـــر _ : ص28-30( حدیـــث 

1. در یک سالگی، بیماری آبله بینایی اش را ستاْند.
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گواه خواهـــی روز َرْحَبـــه را چنـــان کـــه ِترِمـــذی ]الّســـنن: 591/5[ بـــا ذکـــر ســـند از ابوَســـریَحه یـــا 

زیـــد؛ ابن َســـّمان، از َبـــراء بـــن عـــازب؛ احمـــد )المســـند ]501/5[( از زیـــد؛ همـــو )المناقـــب( از عمـــر 

و از طریـــق ابن ابی حاِتـــم؛ و از طریـــق احمـــد ]المســـند: 189/1[ از ســـعید بـــن َوْهـــب آورده انـــد؛ 

و نیـــز حدیـــث ســـوارگان را از طریـــق احمـــد ]المســـند: 583/6[ و َبَغـــوی؛ و هـــم حدیـــث غدیـــر را 

 چنـــان کـــه ابن عبدالَبـــّر )اإلســـتیعاب ]1099/3[( از ُبَرْیـــده و ابوهریـــره و جابـــر و َبـــراء و زیـــد آورده، 

نقل کرده است.

348. قاضی بللول بلجت شافعی.

ـف تاریـخ آل محّمـد بـه زبـان ترکـی اسـت کـه میـرزا مهـدی تبریـزی 
ّ
وی قاضـی زنکـه زور1 و مؤل

آن را بـه فارسـی برگردانـده و فاضـل برجسـته شـیخ میـرزا علـی قمشـه ای آن را بـه عربـی ترجمـه 

ط او بر حدیث و تاریخ 
ّ
کرده اسـت. این کتاب وی از آثار نیکوی روزگار به شـمار می رود و از تسـل

و مباحث دینی حکایت می کند. از دیگر آثار او اسـت: مائة یوم _ کتابی اسـت داسـتانی در بارۀ 

رویـداد ِصّفیـن _ ؛ اإلرشـاد الحمـزوی؛ ُحجـر بـن َعـدّی _ اثـری اسـت بـه نظـم _ ؛ الحقـوق اإلرثّیـه؛ و آثـار 

آذربیجـان _ اثـری اسـت ادبـی، تاریخـی، جغرافیایـی _ .

 بـه طریق هایـی کـه وی بـرای حدیـث غدیـر ذکـر نمـوده، در صفحـات 16 و 20 و 22 و 24 

و 27 و 29 و 38 و 45 و 49 اشاره شد.

کی مصری. نسا
َ
349. عبدالمسیح ا

وی نویسـنده ای بنـام و از شـاعران غدیـر در سـدۀ چهاردهـم اسـت کـه در بخـش مربـوط، 

شـعر و شـرح حالـش خواهـد آمـد.

350. دکتر احمد فرید ِرفاعی.

او در پانوشـت معجـم االدبـاء )48/14( دو بیـت از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در پیرامـون روز غدیـر 

اسـت. آورده 

کنونی آن، سیونیک است. )ن.( که نام  کشور ارمنستان  1. استانی است در 
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351. استاد احمد زکی ِعدوی مصری.

گرانمایــه  آثــار  و  اســت  المصرّیــه  الکتــب  دار  وی مدیــر بخــش تصحیــح کتاب هــا در 

و جاودانــی در تعلیقه نویســی بــر کتاب هــا از خــود بــر جــای نهــاده اســت. وی حدیــث غدیــر را در 

پی نوشت األغانی )263/7( از چاپ اخیر آورده است.

352. استاد احمد نسیم مصری.

او عضـو بخـش ادبـی دار الکتـب المصرّیـه اسـت. وی حدیـث غدیـر را در پانوشـت دیـوان 

ِمهیـار )182/2( آورده اسـت.

353. استاد حسین علی اعظمی بغدادی.

وی مدیـر دانشـکدۀ حقـوق بغـداد و از شـاعران غدیـر اسـت کـه شـعر و شـرح حـال وی در 

بخـش شـاعران سـدۀ چهاردهـم خواهـد آمـد. او، خـود، بـه مـن گفـت کـه کتابـی در بـارۀ امـام 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ دارد کـه در آن نیـز حدیـث غدیـر را متذّکـر شـده اسـت.

354. سّید علی جالل الّدین حسینی مصری.

او پژوهنده ای چیره دسـت و ادیب و شـاعر اسـت. دیوانش با نام حدیث نفس چاپ شـده 

ـد در قاهره به چاپ رسـیده اسـت. حدیث 
ّ
اسـت. نیـز کتابـی از او بـا نـام الحسـین؟ع؟ در 2 مجل

غدیر را در همان )132/1( آورده اسـت.

355. استاد محّمد محمود رافعی مصری.

ط او بـر 
ّ
شـرحی کـه وی بـر هاشـمّیات کمیـت نگاشـته و بارهـا در مصـر چـاپ شـده، از تسـل

تاریـخ و ادب حکایـت می کنـد. بیتـی از کمیـت چنیـن اسـت:

ْوح َدْوح غدیـــر خّم
َ

 َابـــان لـــه الوالیـــة لـــو اطیعـــاو یـــوم الـــّد
و در آن روز درختــان بــزرِگ سایه گســتر، درختــان بــزرِگ ســایه گســتر غدیــر خــّم، والیــت وی را  

ــد. ــان می بردن ــر فرم ــر از پیامب ــرد؛ اگ ــان ک ــکارا بی آش

او در شرح این بیت، آورده است: »دوح، درخت بزرگ را گویند؛ و مفرد آن، دوحه است. 
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غدیـر خـّم، جایـی اسـت میـان مّکـه و مدینـه. َابـاَن، یعنـی آشـکار کـرد. رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: 

›بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمن بـدار هر که 

 را بـا او دشـمنی ورزد؛ و یاریگـرش را یـاری نمـا؛ و هـر کـه یـاری اش را فرونهـد، یـاری اش را فرونـه.‹ 

و نیـز فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹ و عمـر گفت: ›خوشـا تو 

را ای علـی! مـوالی هـر مـرد و زن مؤمن گشـتی.‹« )شـرح هاشـمّیات کمیـت: ص81(

ْزَهری مصری.
َ
سی ا

ُ
کر خّیاط ناْبل 356. استاد محّمد شا

او شـرح کننـدۀ هاشـمّیات کمیـت اسـت و شـرحش در 1321 در مصـر چـاپ شـده اسـت. 

بیتـی از کمیـت چنیـن اسـت:

ْوح َدْوح غدیـــر خـــّم
َ

َابــــــان لـــــــــــه الوالیـــــــة لـــــــو اطیعـــاو یـــوم الـــّد

و در آن روز درختــان بــزرِگ سایه گســتر، درختــان بــزرِگ ســایه گســتر غدیــر خــّم، والیــت وی را  

ــد. ــان می بردن ــر فرم ــر از پیامب ــرد؛ اگ ــان ک ــکارا بی آش

او در شرح این بیت، در کتاب یاد شده )ص60( گوید: »غدیر خّم نام مکانی است میان 

مّکه و مدینه در ُجحفه. َابان له الوالیه: امام احمد، از ابوالُطفیل روایت کرده که در سال 35 

علی مردم را در میدانگاه کوفه ِگردآوْرد و به ایشان گفت: ›هر مرد مسلمان را به خداوند سوگند 

داده، گواه می گیرم که آن چه را از رسول خدا؟ص؟ _ آن گاه که در غدیر خّم برپاخاست _ شنیده، 

بدان شهادت دهد!‹ پس 30 تن برخاستند و شهادت دادند که رسول خدا؟ص؟ فرمود: ›هر که 

من بر وی والیت دارم، علی نیز موالی او است. بارخدایا! دوست بدار و یاری کن هر که او را 

دوست بدارد و یاری کند؛ و دشمن بدار هر که را با او دشمنی ورزد.‹«

357. استاد عبدالفّتاح عبدالمقصود مصری.

ـد، اسـت. وی در سـتایش نامه ای کـه بـر همیـن 
ّ
او صاحـب کتـاب اإلمـام علـی، در 4 مجل

ـد 6 خواهـد آمـد، بـاور خویـش بـه حدیـث غدیـر را 
ّ
کتـاب مـا، الغدیـر، نگاشـته و در مقّدمـۀ مجل

ابراز داشته است.
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358. استاد شیخ محّمد سعید دحدوح.
مـۀ دانشـور حّجـة االسـالم، 

ّ
وی از امامـان جماعـت در حلـب اسـت کـه در نامـه ای بـه عال

شـیخ محّمـد حسـین مظّفـری، حدیـث غدیـر را ثابـت دانسـته کـه عیـن آن بـه تفصیـل در آغـاز 
ـد 8 خواهـد آمـد.

ّ
مجل

359. استاد صفاء خلوصی.
کن لنـدن و درس خوانـدۀ دانشـگاه همـان شـهر و نیـز مـدّرس آن اسـت. در نامـه ای کـه  او سـا

د 5 خواهد آمد.
ّ
مات شـمرده که متن آن در آغاز مجل

ّ
وی برای ما نوشـته، حدیث غدیر را از مسـل

360. حافظ تالشگر ناصرالّسّنه شلاب الّدین ابوالفیض احمد بن محّمد بن صّدیق.

او صاحب تألیفات ارزشمند است. وی حدیث غدیر را در کتاب گرانقدر تشنیف اآلذان 

)ص77(به نقل از گروهی بسیار از حافظان با ذکر سندهاشان، از 45 صحابی آورده که عبارتند 

از: علی امیرالمؤمنین، امام حسن نوادۀ پیامبر، امام حسین نوادۀ پیامبر، عبداهّلل بن عّباس، 

یفة بن َاسید، سعد بن ابی وّقاص، انس بن 
َ

َبراء بن عازب، زید بن ارقم، ُبَرْیده، ابواّیوب، ُحذ

مالک، ابوسعید ُخْدری، جابر بن عبداهّلل، عمرو  بن ذی ُمّر، عبداهّلل بن عمر، مالک بن حویرث، 

ُحْبشی بن ُجناَده، َجریر بن عبداهّلل َبَجلی، ُعماره، عّمار بن یاسر، ریاح بن حارث، عمر بن 

ُبَدیل،  ابولیلی، ُجْنَدب انصاری، حبیب بن  َسُمَرة بن ُجْنَدب،  ُنبیط بن ُشریط،  خّطاب، 

کَوع،  َمة بن َا
َ
قیس بن ثابت، زید بن ُشَرْحبیل، عّباس بن عبدالمّطلب، عبداهّلل بن جعفر، َسل

زید بن ثابت، ابوذر ِغفاری، سلمان فارسی، َیْعلٰی بن ُمّره، ُخَزیمة بن ثابت، سهل بن ُحَنیف، 

ُبْسر  ابورافع، زید بن حارثه، جابر بن َسُمَره، َضْمرۀ اسلمی، عبداهّلل بن ابی َاوفٰی، عبداهّلل بن 

ماِزنی، عبدالّرحمان بن َیْعَمر ُدَئلی، ابوالُطفیل عامر، سعد بن ُجناَده، عامر بن ُعَمیره، َحّبۀ 

َمه، و طلحة بن ُعَبیداهّلل.
َ
ُعَرنی، ابوُامامه، عامر بن لیلی، وحشی بن َحْرب، عایشه، اّم َسل

بـه خواسـت خداونـد، عبـارت وی در بخـش سـخنانی در پیرامـون سـند حدیـث غدیـر 

خواهـد آمـد.
»همانــا در ایــن، یادکــردی اســت بــرای هــر کــس کــه دارای قلــب اســت یــا گــوش فرادهــد و گــواه 

باشــد.« ]ق/37[
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اهتمـام دانشـوران بـه حدیـث غدیـر، چنـدان بلیـغ اسـت کـه بـه ذکـر اسـناد آن در البه الی 

 کتاب هـا بسـنده نکرده انـد؛ بلکـه گروهـی بـه فراهـم سـاختن آثـار مسـتقل در ایـن بـاب پرداخته 

 و سـندهایی را کـه بـه ایشـان رسـیده و طریق هـای صحیـح نـزد خـود را تدویـن نموده انـد تـا آن 

فان، می توان از این کسان نام برد:
ّ
را از گزند کهنگی و تحریف دور دارند. از جملۀ این مؤل

1. ابوجعفر محّمد بن َجریر  بن یزید بن خالد طبری آملی )ز. 224؛ د. 310(�

 شـرح حـال وی در صفحـۀ 100 گذشـت. کتـاب الوالیـه در زمینـۀ طریق هـای حدیـث غدیـر 

از او اسـت. او حدیث غدیر را از هفتاد و اندی طریق روایت کرده اسـت. َحَموی )معجم األدباء: 

80/18( در شـرح حـال وی گویـد: »کتـاب فضائـل علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ از او اسـت کـه در آغازش، 

 در پیرامـون صّحـت احادیـث رسـیده در بـاب غدیـر خـّم سـخن رانـده و سـپس فضائـل علـی

 را آورده و البّته آن را به اتمام نرسانده است.«

همـو )همـان: 84/18( گفتـه اسـت: »شـیوۀ طبـری چنیـن بـود کـه هـرگاه بدعتـی را از کسـی 

می دیـد، او را دور می کـرد و طـرد می نمـود. یکـی از اسـتادان بغـداد در آن روزگار  بـه تکذیب غدیر 

خـّم پرداختـه و گفتـه بـود: ›علـی بن ابی طالـب در آن هنگام که رسـول خدا؟ص؟ در غدیر خّم به 

سـر می بـرد، در یمـن بـود.‹ همـو در قصیـده ای مرّکـب، در وصـف سـرزمین ها و منزل هـا، ابیاتـی 

در اشـاره بـه معنـای حدیـث غدیـر دارد و گوید:

ســپس بــه غدیــر خــّم برگذشــتیم؛ همــان کــه در بــارۀ آن و در پیرامــون علــی و پیامبــر اّمــی بســیار 

دروغ بافته اند.
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بـــن  علـــی  فضائـــل  در بـــارۀ  گفتـــار  رســـید،  طبـــری  ابوجعفـــر  بـــه  خبـــر  ایـــن  چـــون 

ــرای  ــیار بـ ــر را برشـــمرد. پـــس مردمـــی بسـ ــود و طریق هـــای حدیـــث غدیـ ــاز نمـ  ابی طالـــب را آغـ

شـــنیدن ســـخنانش گردآمدنـــد و گروهـــی از رافضیـــان کـــه در حـــّق اصحـــاب؟مهضر؟ ســـخنان 

ـــل ابوبکـــر و  ـــه بیـــان فضائ ـــز جمـــع گشـــتند. از ایـــن رو، وی نخســـت ب ـــان می راننـــد، نی ـــر زب ـــاروا ب  ن

عمر ؟امهضر؟ پرداخت.«

ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 254/2 ]713/2[( گویـد: »چـون بـه محّمـد بـن َجریـر خبـر رسـید کـه 

ابن ابـی داوود در بـارۀ حدیـث غدیـر خـّم چـون و چـرا کـرده، کتـاب الفضائـل را فراهـم کـرد و در 

ـدی از کتـاب او را در طریق هـای حدیـث غدیـر دیـدم و از 
ّ
صّحـت آن سـخن راْنـد. مـن مجل

بسـیارِی آن هـا در حیـرت فرورفتـم.«

هایـه: 146/11 ]167/11[( در شـرح حـال طبری گویـد: »از وی کتابی دیدم  ابن َکثیـر )البدایـة و الّنِ

ـد بـزرگ گـردآورده و نیـز کتابـی از او دیـدم کـه 
ّ
کـه در آن طریق هـای حدیـث غدیـر خـّم را در 2 مجل

شامل طریق های حدیث طیر است.«

ابن َحَجـر )تهذیـب الّتهذیـب: 339/7 ]297/7[( کتـاب یـاد شـده را بـه او نسـبت داده و نیـز 

شـیخ الّطائفـه طوسـی )الفهرسـت ]ص150[( آن را از وی دانسـته و گفتـه اسـت: »ایـن کتـاب را 

احمـد بـن عبـدون، ازابوبکـر دوری، از ابن کامـل، از خـوِد طبـری، بـرای مـا روایـت کـرده اسـت.«

سـّید ابن طـاووس )إقبـال األعمـال ]چـاپ دوم سـنگی: ص453[( گویـد: »و از این جمله، کتابی 

ـه  اسـت کـه محّمـد بـن َجریـر طبـری، صاحـب تاریـخ بـزرگ، گـردآورده و آن را الـّرّد علـی الُحرُقوصّیَ

نامیـده و در آن، حدیـث غدیـر را روایـت نمـوده و 45 طریـق بـرای آن ذکـر کـرده اسـت.«

2. ابوالعّباس احمد بن محّمد بن سعید َهْمدانی؛ حافظ ابن ُعْقَده )د. 333(�

کتـاب الوالیـه مشـتمل بـر طریق هـای حدیث غدیر از او اسـت. وی در ایـن کتاب، حدیث 

غدیـر را بـا 105 طریـق آورده و ابن اثیـر )ُاْسـد الغابـه(؛ و نیـز ابن َحَجـر )اإلصابـه( _ چنـان که گذشـت _ 

از آن فـراوان نقـل کرده اند.

ابن َحَجـر )تهذیـب الّتهذیـب: 339/7 ]297/7[( پـس از ذکـر حدیـث غدیر گویـد: »ابوالعّباس 
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ابن ُعْقَده، این حدیث را صحیح شمرده و طریق های آن را گردآورده و از حدیث 70 صحابی، 

و بلکه بیش تر، با ذکر سـند آورده اسـت.«

همو )فتح الباری ]74/7[( گفته است: »و اّما حدیث ›هر که من بر وی والیت دارم، علی نیز 

موالی او است.‹؛ ِترِمذی و َنسائی آن را با ذکر سند آورده اند و طریق های آن بسی فراوان است 

که ابن ُعْقَده در کتابی مستقل آن ها را گردآورده و بسیاری از آن ها صحیح یا حسن هستند.«

او  آثـار  ردیـف  در  را  کتـاب  ایـن   )218/6 القدیـر:  )فیـض  شـافعی  ُمنـاوی  شـمس الّدین 

فـراوان اسـت کـه حدیـث غدیـر دارای طریق هـای  کـرده  نقـل  را  ابن َحَجـر  و گفتـار  نمـوده   یـاد 

 و ابن ُعْقَده آن را صحیح شمرده و ... .

 حافـظ گنجـی شـافعی )کفایـة الّطالـب: ص15 ]ص60[( ایـن کتـاب را بـه وی نسـبت داده 

و نجاشی )الّرجال: ص67 ]ص94[( نیز این اثر را از او دانسته است.

ســّید ابن طــاووس )إقبــال األعمــال: ص663 ]چــاپ دوم ســنگی: ص453؛ چــاپ اّوِل تحقیــق شــده: 

ــف آن، ابوالعّبــاس، در ســال 330 
ّ
239/2[( گویــد: »نســخه ای از ایــن کتــاب را کــه در زمــان مؤل

ــر آن اســت، یافتــم. در  ــزرگان اســالم ب ــر شــده و خــّط شــیخ الّطائفــه طوســی و گروهــی از ب تحری

ــزد  ــاب ن ــک آن کت ــق آورده؛ و این ــا 105 طری ــی؟ع؟ را ب ــت عل ــر والی ــر؟ص؟ ب ــّص پیامب ــر، ن ــن اث  ای

من است.«

از 105 صحابـی  را  »ابن ُعْقـَده حدیـث غدیـر  اسـت:  گفتـه  الفصـل: 445/1(  )القـول  هـّدار 

روایت کرده است.«

3. ابوبکر محّمد  بن عمر بن محّمد بن سالم تمیمی بغدادی )مشلور  به ِجعابی؛ د. 355(�1

کتاب1»َمـــن َروی حدیـــث غدیـــر خـــّم« از او اســـت و نجاشـــی )الّرجـــال: ص281 ]ص394[( آن را از 

1. شـرح حـال وی در تاریـخ بغـداد )26/3-31(، تذکـرة الحّفاظ ذهبـی )138/3-141 ]925/3[(، و جز آن ها یافت گردد. 
او را از پیشـاهنگاِن حافظـان شـمرده اند. وی200/000 حدیـث را بـا سندهاشـان از بـر بـوده و همیـن مقـدار را نیـز پاسـخ 

می گفتـه و بـر همـۀ حافظـان روزگار خویـش، هرچنـد بسـیار بـوده و احادیـث فـراوان از بـر داشـته اند، برتـری داشـته اسـت. 

داَرُقْطنـی، ابن شـاهین، ابن رزقویـه، ابن َفضـل قّطـان، علـی ُمقـری، علـی رّزاز، محّمـد بـن َطلحـۀ نعالـی، ابوُنَعیـم حافـظ، 

)316(
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آثـــار وی دانســـته اســـت. ســـروی )مناقـــب آل ابی طالـــب: 529/1 ]34/3[( گویـــد: »ابوبکـــر ِجعابـــی، 

حدیـــث غدیـــر را از 125 طریـــق ذکـــر کـــرده اســـت.« همـــو از صاحـــب ]بـــن َعّبـــاد[ کافـــی ]الکفـــاة[1 

عمـــر  و  ابوبکـــر  از  را  خـــّم  غدیـــر  رویـــداد  ِجعابـــی،  ابوبکـــر  »قاضـــی  اســـت:  نمـــوده   نقـــل 

ــاره  ــا اشـ ــر بدان هـ ــه پیش تـ ــمرد کـ ــام 78 صحابـــی را برشـ ــود _ نـ ــا روایـــت نمـ ــرای مـ ــان بـ  و عثمـ

شـــد _ .« در ضیـــاء العالمیـــن آمـــده اســـت: »وی )ُنَخـــب المناقـــب( حدیـــث غدیـــر را از 125 طریـــق 

نقل کرده است.«

نباری واسسی )د. 356 در واسط(.
َ
4. ابوطالب ُعَبیداهلل2 بن احمد بن زید ا

کتـاب طـرق حدیـث الغدیـر از او اسـت. نجاشـی )الّرجـال: ص161 ]ص232[(3 ایـن اثـر را از او 

دانسـته اسـت.

5. ابوغالب احمد بن محّمد بن محّمد ُزراری )د. 368(�

او را در بــارۀ خطبــۀ غدیــر، کتابچــه ای اســت کــه خــود، در رســاله اش ]ص180[ در پیرامــون 

ــح  ــدان تصری ــواده اش ابوطاهــر زراری تألیــف نمــوده اســت _ ب ــرای ن آل اعیــن _ ایــن رســاله را ب

کــرده اســت.

کـم، و ... از او روایـت کرده انـد. از ابوعلـی معّدل نقل شـده اسـت: »وی در شـناخت ضعف  ابن حسـنویه، ابوعبـداهّلل حا

یـخ والدت و مـرگ و مذاهـب و انتقـادات بـه هـر یـک  کنیه هـا و تار یـان ثقـه و ضعیـف و نام هـا و نسـب ها و   احادیـث و راو

کـه در اواخـر عمـرش ]مرجعّیـت در[ ایـن دانـش بـه او رسـید،  کـدام، دانشـوری سـرآمد بـوده، چنـدان  و سـتایش های هـر 

گیـرد.« کـه در ایـن دانـش بـر وی پیشـی  کسـی نبـود  کـه در روزگار وی، در دنیـا  بـدان سـان 
داده گواهـی  دانشـش  بـه  شـرح حال نامه ها  همـۀ  و  بـود  م 

ّ
مسـل فضیلـت  دارای  همـگان  نـزد  ابن ِجعابـی  سـان،   بدیـن 

که برخی از فرومایگان  کرده اند. اّما مهرورزی او به خاندان پیامبر؟مهع؟ سبب شده  و دانشوران به واالمقامی اش اعتراف 
کـه حّتـی افـراد فرورتبـۀ اّمـت اسـالم را بدان هـا نتـوان  بـه او تهمت هـا و نسـبت های واهـی بربندنـد، آن هـم نسـبت هایی 

ی! کـرد، چه رسـد به اشـخاصی چـون ابن ِجعابـی و امثال و مّتهـم 

کافی الکفاة بوده است.)ن.( 1. وی اسماعیل بن عّباد ملّقب به الّصاحب الکافی یا 

یـد«، »احمـد بـن  ی را عبـداهّلل آورده اسـت. ]در آن، بـه جـای »ابن ز 2. شـیخ الّطائفـه طوسـی )الفهرسـت ]ص103[( نـام و
یـد« آمـده اسـت.[ ابی ز

3. در آن، ُعَبیداهّلل بن ابی زید احمد آمده است.)غ.(
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لب َشیبانی )د. 372(� 6. ابوالمفّضل محّمد بن عبداهلل بن ُمّسَ

کتــاب »َمــن َروی حدیــث غدیــر خــّم« از او اســت و هــم روزگارش، نجاشــی )الّرجــال: ص282 

]ص396[( آن را از آثــار وی دانســته اســت.

7. حافظ علی بن عمر داَرُقْسنی بغدادی )د. 385(�

گنجـی شـافعی )کفایـة الّطالـب: ص15 ]ص60[( بـه هنـگام یادکـرد از حدیـث غدیـر، گویـد: 

»حافـظ داَرُقْطنـی، طریق هـای ایـن حدیـث را در دفتـری گـردآورده اسـت.«

8 . شیخ محسن بن حسین بن احمد نیشابوری ُخزاعی.

وی عموی شـیخ ما، عبدالّرحمان نیشـابوری، اسـت. کتاب بیان حدیث الغدیر از او اسـت 

که شـیخ منتجب الّدین )الفهرسـت ]ص156[( آن را از وی دانسـته است.

9. علی بن عبدالّرحمان بن عیسی بن عروة بن جّراح قنانی )د. 413(�

کتاب طرق خبر الوالیه، از او اسـت و نجاشـی )الّرجال: ص192 ]ص269[( آن را از تألیفات وی 

شمرده است.

10. ابوعبداهلل حسین بن ُعَبیداهلل بن ابراهیم َغضائری )د. 15 صفر 411(�

کتاب یوم الغدیر از او است و نجاشی )الّرجال: ص15 ]ص69[( آن را از آثار او دانسته است.

11. حافظ ابوسعید مسعود بن ناصر  بن ابی زید ِسِجستانی1 )د. 477(�

الوالیـه در 17 بخـش  فـی حدیـث  الّدرایـه  کتـاب  شـرح حـال وی در صفحـۀ 112 گذشـت. 

از 120 صحابـی نقـل کـرده  از او اسـت و در آن، طریق هـای حدیـث غدیـر را گـردآورده و آن را 

اسـت. ابن شهرآشـوب )مناقـب آل ابی طالـب: 529/1 ]34/3[( ایـن اثـر را در شـمار آثـار او یـاد نمـوده 

کـه در  گوینـد. شـاید هـم نـام دیگـر ایـن مـکان ِسـْجز بـوده، چنـان  1. در نسـبت بـه ِسِجسـتان، بـه خـالف قاعـده، ِسـْجزی 
معجم ]البلدان[ آمده اسـت. کسـی پنداشـته که مسـعود ِسِجسـتانی و ِسـْجزی دو کس هستند و از این رو، برای هر یک 
که در مناقب ابن شهرآشـوب، نام وی مسـعود شـجری؛  کتابی در باب حدیث غدیر  برشـمرده اسـت. نیز این  از آن دو، 

ـف، معاویۀ ِسـجزی آمده، اشـتباه نسـخه برداران اسـت.
ّ
و در المعالـم از همـان مؤل
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و رضی الّدیـن سـّید ابن طـاووس )إقبـال األعمـال: ص663 ]چـاپ دوم سـنگی: ص453 و 457؛ چـاپ 

دی شـامل بیش 
ّ
اّوِل تحقیق شـده: 239/2 و 248[( گفته که این کتاب نزد او یافت می شـود و مجل

از 20 دفتـر اسـت. همـو )الیقیـن ]ص168[( از وی روایـت کـرده و نیـز ابن حاِتـم شـامی )الـّدّر الّنظیـم 

هامیـم ]105/1[( از او روایـت نمـوده اسـت. ایـن کتـاب نـزد شـیخ ِعمادالّدیـن 
ّ
فـی ]مناقـب[ األئّمـة الل

طبـری یافـت می شـده و او )بشـارة المصطفـی لشـیعة المرتضـی ]ص211[( از وی حدیـث نقـل نموده و 

آن را بـا نـام کتـاب الوالیـه یـاد کـرده اسـت.

12. ابوالفتح محّمد بن علی بن عثمان کراَجکی )د. 449(�

مـه نوری )المسـتدرک: 498/3( گوید: 
ّ

کتـاب ُعـّدة البصیـر فـی حجـج یوم الغدیر، از او اسـت. عال

»ایـن کتـاب سـودمند بـه اثبـات امامـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در روز غدیر خّم، اختصـاص دارد و 

ـد و شـامل 200 برگـه اسـت. وی در ایـن اثـر  بـه غایت مقصود رسـیده، به گونه ای که 
ّ
در یـک مجل

شـیعه را در اثبـات امامـت کفایـت نمایـد. او این اثر را در طرابلس، برای اسـتاد بزرگ ابوالکاتب 

عّمار نگاشـته است.«

بی.
َّ
13. علی بن بالل1 بن ]ابی[2معاویة بن احمد ُمَلل

)الفهرســت: ص96 ]ص161[(؛  طوســی  الّطائفــه  شــیخ  اســت.  او  از  الغدیــر  حدیــث  کتــاب 

ابن شهرآشــوب )مناقــب آل ابی طالــب: 529/1 ]25/3[(؛ و همــو )معالــم العلمــاء: ص59 ]ص67[( ایــن 

اثــر را از وی شــمرده اند.

14. شیخ منصور الئی3 رازی.

کتـاب حدیـث الغدیـر از او اسـت کـه در آن، نام هـای راویـان این حدیث را بـه ترتیب حروف 

آورده است.

1. در مناقب ابن شهرآشوب، ِهالل؛ و در فهرست شیخ، بالل آمده است.

کـرده اسـت. او از اسـتادان مفیـد و در سـال 353 هنـوز  کتـاب: ج7( بدیـن ترتیـب از وی یـاد  ـف )همیـن 
ّ
2. جنـاب مؤل

زنـده بـوده اسـت.)غ.(

3. گمـان مـی رود کـه الئـی، صـورت اشـتباِه آبـی باشـد؛ و او ابوسـعد منصـور بـن حسـین آبـی رازی، وزیـر دانشـمند و ادیب 
ـف کتـاب نثـر الـّدّر اسـت. بنگریـد بـه: الغدیر فـی الّتـراث اإلسـالمی: ص80.)ط.(

ّ
نـام آور سـدۀ پنجـم و مؤل
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ابن شهرآشــوب )مناقــب آل ابی طالــب: 529/1 ]25/3[(؛ و شــیخ ابوالحســن شــریف )ضیــاء 

العالمین( این اثر را از او دانسته اند.

15. شیخ علی بن حسن طاَطری کوفی.

وی صاحـب کتـاب فضائـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت. نیـز کتـاب الوالیـه از او اسـت کـه شـیخ 

الّطائفـه طوسـی )الفهرسـت: ص92( آن را از او دانسـته اسـت.

16. ابوالقاسم ُعَبیداهلل بن عبداهلل َحْسکانی.

در صفحــۀ 112 شــرح حــال او گذشــت. او را کتابــی بــا نــام دعــاء الهــداة الــی أداء حــّق المــواالة 

اســت کــه در آن، حدیــث غدیــر را آورده و ســّید ابن طــاووس )إقبــال األعمــال: ص663 ]چــاپ دوم 

ســنگی: ص453[( آن را از وی دانســته اســت. همــو گویــد کــه ایــن کتــاب نــزد وی موجــود اســت. 

نیــز شــیخ ابوالحســن شــریف )ضیــاء العالمیــن( ایــن کتــاب را از او دانســته اســت.

17. شمس الّدین محّمد بن احمد ذهبی )د. 748(�

شـــرح حـــال او در صفحـــۀ 124 گذشـــت. کتـــاب طـــرق حدیـــث الوالیـــه از او اســـت کـــه خـــود 

)تذکـــرة الحّفـــاظ: 231/3 ]1042/3[( از آن یـــاد کـــرده و گفتـــه اســـت: »و اّمـــا حدیـــث طیـــر دارای 

طریق هـــای بســـیار فـــراوان اســـت کـــه مـــن آن هـــا را در کتابـــی مســـتقل گـــردآورده ام و مجموعـــۀ 

ــر وی  ــه مـــن بـ ــر کـ ــز حدیـــث ›هـ ــه ایـــن حدیـــث صحیـــح باشـــد. نیـ ــا ایجـــاب می کنـــد کـ آن هـ

والیـــت دارم، علـــی نیـــز مـــوالی او اســـت.‹ دارای طریق هـــای نیکـــو اســـت و مـــن آن هـــا را نیـــز در 

ــه آورده ام.« گانـ ــی جدا کتابـ

18. شمس الّدین محّمد بن محّمد َجَزری دمشقی ُمقری شافعی )د. 833(�

ـــث  ـــر حدی ـــات توات ـــتقل در اثب ـــاله ای مس ـــت. وی رس ـــۀ 129 گذش ـــال او در صفح ـــرح ح ش

نهـــاده  نـــام  ابی طالـــب ]ص48[  بـــن  علـــی  مناقـــب  فـــی  المطالـــب  أســـنی  را  آن  و  نگاشـــته   غدیـــر 

ـــخاوی  ـــت. س ـــده اس ـــب خوان ـــادان و متعّص ـــر آن را ن ـــق آورده و منک ـــث را از 80 طری ـــن حدی و ای
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مـــع ]255/9[( ایـــن کتـــاب را از تألیفـــات او دانســـته اســـت؛ چنـــان کـــه در صفحـــۀ
ّ

 )الّضـــوء الال

 129 گذشت.

َکْهنــوی هنــدی، صاحــِب 
َ
دو نســخه از ایــن اثــر در کتابخانــۀ ســّید میرحامــد حســین ل

عبقــات األنــوار، یافــت گــردد. نیــز شــیخ ابوالحســن شــریف )ضیــاء العالمیــن( ایــن کتــاب را از او 

دانسته است.

19. موال عبداهلل بن شاه منصور قزوینی طوسی.

وی از هم روزگاران شـیخ ما، صاحِب الوسـائل، اسـت. چنان که در أمل اآلمل ]161/2[ آمده، 

الّرسالة الغدیرّیه از او است.

کْلنوی ]ز. 1296؛ د. 1354[�
َ
20. سّید سبط حسن جایسی هندی ل

کتـاب حدیـث الغدیـر بـه زبـان اردو ]بـا نـام حدیـث غدیـر کـی سرگذشـت[ از او اسـت کـه در هند 

چاپ شـده اسـت.

کْلنوی )د. 1306 در 60 سالگی(.
َ
21. سّید میرحامد حسین ابن السّید محّمد قلی موسوی هندی ل

ـد ُپرحجم حاوی 1008 صفحه 
ّ
وی حدیـث غدیـر و طریق هـا و تواتـر و مفـاد آن را در دو مجل

ـدات کتاب بزرگش، عبقات األنوار به شـمار می رود.
ّ
آورده کـه خـود، از مجل

ک نهـادش، تیِغ برکشـیدۀ خدا بر سـر دشـمنان؛  ک نفـس بزرگـوار، هماننـد پـدر پا ایـن سـّید پا

پرچـم پیـروزی حـّق و دیـن؛ و نشـان بزرگـی از نشـان های خـدای سـبحان بـود کـه خداونـد بـا وی 

حّجـت را تمـام فرمـود و راه روشـن را پدیـدار سـاخت. و اّمـا کتاب عبقات األنوار1 وی همان اسـت که 

رایحـۀ خوشـش در همـه سـوی جهـان پیچیـده و گفتارش شـرق و غـرب را فراگرفته و هـر کس بدان 

وقـوف یابـد، می دانـد کـه ایـن کتـاب اعجازآفریـن، چنـدان روشـنی افـزا اسـت کـه باطـل از هیـچ 

سـوی، در آن راه نـدارد. مـا، خـود، از بسـیاری از دانش هـای نهفتـه در ایـن کتـاب گرانمایـه بهـره 

ک نهادش را از ما سپاس پیوسته و از خدای تعالی برتریِن پاداش ها باد! برده ایم. پس او  و  پدر پا

ـف بـا حـرف عیـن بـه ایـن کتـاب اشـاره نمـوده و در پانوشـت بـدان تصریـح نمـوده 
ّ
1. در چـاپ پیشـین الغدیـر، جنـاب مؤل

اسـت.)م.(
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22. سّید ملدی ابن سّید علی ُغریفی بحرانی نجفی )د. 1343(�

ریعة إلی تصانیف 
ّ

کتاب حدیث الوالیه در باب حدیث غدیر از او است و استاد ما، رازی )الذ

الّشـیعه ]143/25[( آن را از آثـار او شـمرده و نیـز فرزنـدش در شـرح حال نامه ای از وی کـه بـرای مـا 

نگاشـته، این کتاب را از او دانسـته اسـت.

23. حللاج شللیخ عّبللاس بللن محّمدرضللا قّمللی )درگذشللته شللب سه شللنبه 23 ذی الحّجللۀ 

1359 در نجف اشرف(.

کتـــاب فیـــض القدیـــر فـــی حدیـــث الغدیـــر از او اســـت کـــه بیـــش از 300 صفحـــه دارد و در آن، 

ـــت  ـــرن اس ـــن ق ـــندگی در ای ـــث و نویس ـــغ حدی ـــت. وی از نواب ـــردآورده اس ـــی گ ـــار و واف ـــی پرب  مطالب

و تالش های درخور سپاسش برای اّمت اسالمی، بر هیچ کس پوشیده نیست.

ْتحپوری هندی.
َ
24. سّید مرتضی حسین خسیب ف

ده/3[ کـه در رویـداد  کْم< ]ما�أ �نَ ْم ٖ��ی
ُ ݧ
ک

ݦَ
ل   �تُ

ْ
َمل ْ کݨݧ

َ
�  ݩَ مݩݧ ݨْ ݧ وݧ َ ݨݨݧ �یݧ

ْ ݧ
ݠل
ݗَ
� کتـاب تفسـیر الّتکمیـل در بـارۀ آیـۀ > 

غدیـر خـّم نـازل گشـته، از او اسـت کـه در هنـد چـاپ شـده اسـت.

25. شیخ محّمدرضا ابن الّشیخ طاهر آل فرج اهلل نجفی ]ز. 1319؛ د. 1386[�

مه ای کم نظیر اسـت. کتاب الغدیر فی اإلسـالم از او اسـت که در نجف 
ّ

وی دوسـت ما و عال

اشـرف چاپ شـده و وی در آن، حّق مطلب را به کمال ادا کرده اسـت.

26. حاج سّید مرتضی خسروشاهی تبریزی ]ز. 1299؛ د. 1372[�

وی از دانشـوران معاصـر اسـت و کتابـی در زمینـۀ داللـت حدیـث غدیر تألیـف نموده و آن 

ـف در آن، بسـیار 
ّ
را اهـداء الحقیـر فـی معنـی حدیـث الغدیـر نـام نهـاده کـه در عـراق چـاپ شـده و مؤل

گفتـه ننهاده اسـت. ژرف پژوهـی نمـوده و چیـزی را نا
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سخن تکمیلی
طبـری،  َجریـر  بـن  محّمـد  »ابوجعفـر  گویـد:   )]227/5[  208/5 هایـه:  الّنِ و  )البدایـة  ابن َکثیـر 

ـد 
ّ
صاحـب الّتفسـیر و الّتاریـخ، بـه حدیـث غدیـر بسـیار اهتمـام نمـوده و در ایـن بـاب، دو مجل

بـزرگ،  نیـز حافـظ  اسـت.  کـرده  نقـل  را  ایـن حدیـث  الفـاظ  و  آن، طریق هـا  در  و  آورده  فراهـم 

کر ]تاریـخ مدینـة دمشـق: 224/12-237[ احادیـث فـراوان در بـاب خطبـۀ غدیـر  ابوالقاسـم ابن عسـا

خّم گردآورده که ما برگزیدۀ آن چه را در این زمینه روایت شده، خواهیم آورد1.«

کـه  اسـت: »حکایـت شـده  گفتـه   )]34/1[ المـوّده: ص36  )ینابیـع  شـیخ سـلیمان حنفـی 

ابوالمعالـی جوینـی2، ملّقـب بـه امـام الحرمیـن و اسـتاِد ابوحامـد َغزالـی، شـگفت مندانه گفتـه 

اسـت: ›در بغـداد و در دسـت صّحافـی، کتابـی شـامل روایـات حدیـث غدیـر دیـدم کـه بـر آن 

ـد 28 از طریق هـای حدیـث پیامبـر؟ص؟ : “هر کـه من بر وی والیـت دارم، 
ّ
نوشـته شـده بـود: مجل

ـد 29 پـس از آن خواهـد آمـد.‹«
ّ
علـی نیـز مـوالی او اسـت.”؛ و مجل

علوی هّدار حّداد )القول الفصل: 445/1( گفته است: »ابوالعالء عّطار َهْمدانی3 می گفت: 

›مـن ایـن حدیث را با 250 طریق روایت می کنم.‹«

 در ایـــن میـــان، تألیفـــات دیگـــر نیـــز هســـت کـــه بـــه همیـــن حدیـــث اختصـــاص دارد 

و به خواست خداوند، در باب نماز غدیر خّم، از آن ها یاد خواهیم کرد.
ــد؛ در صحیفه هایــی ارجمنــد.«  ــاد نمای ــرد اســت. پــس هــر کــه بخواهــد از آن ی ــۀ یادک »ایــن مای

]عبــس/13-11[

که خود، در حّد رساله ای است. گزیده ای از چشمگیرترین روایات این باب را ]در تاریخ خود[ آورده  1. وی 

ـکان )وفیـات األعیـان: 312/1 ]167/3[( گویـد: »بـا اطمینـان تـوان گفـت کـه در میـان یـاران امـام شـافعی، وی 
ّ
2. ابن َخِل

طش بـر اصـول و فـروع و ادب و ... اّتفاق نظر دارنـد. در 419 
ّ
داناتریـِن متأّخـران بـوده و همـگان بـر پیشـوایی و ُپرمایگـی و تسـل

زاده شـد و در 478 درگذشـت. شـرح حال نگاران، وی و تألیفاتـش را بسـیار سـتوده اند.«

گردد.  3. وی در 488 زاده شـد و در 569 وفات یافت. شـرح حال او در تذکرة الحّفاظ ذهبی )118/4 ]1324/4[( یافت 
سـمعانی گفتـه اسـت: »او حافـظ، دقیـق و اسـتوار، متخّصـص قـراءت قـرآن، فاضـل، خوش سـیرت، و نیکـوروش بـود.« از 
ـد؛ و در علـوم قـرآن سـرآمد بوده 

ّ
حافـظ عبدالقـادر حکایـت شـده کـه او را تألیفاتـی بـوده، از جملـه: زاد المسـافر در 50 مجل

اسـت. بسـیاری از شـرح حال نگاران او را فراوان سـتوده اند.
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گرانقدر غدیر گواه  خواهی و حّجت  آوری به حدیث 

م 
ّ
کنـون، از اصـول مسـل حدیـث غدیـر از روزگار آغازیـن اسـالم و از سـده های نخسـت تا

]از  آن  صـدور  انـکار  بـدون  مخالفـان  و  ورزیـده  ایمـان  آن  بـه  دوسـتان  کـه  می شـده  شـمرده 

حدیـث  ایـن  بـه  کـس  هـر  درگرفتـه،  گویـی  و  گفـت  هـرگاه  نیـز  کرده انـد.  روایتـش  پیامبـر؟ص؟[ 

احتجـاج نمـوده، دیگـری را بـه تسـلیم واداشـته و از ایـن جهـت، حّجـت آوری بـه حدیـث غدیر 

و گواه خواهـی بـه آن در میـان صحابـه و تابعیـن، خـواه در روزگار امام علـی؟ع؟ و خواه پس از آن، 

بسیار رواج داشته است.

نخســـتین حّجـــت آوری بـــه حدیـــث غدیـــر از جانـــب امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در مســـجد 

یم بـــن قیـــس ِهاللـــی در کتـــاب چـــاپ 
َ
رســـول خدا، پـــس از وفـــات پیامبـــر رخ داده و آن را ُســـل

شـــده اش )780/2( نقـــل کـــرده اســـت. هـــر کـــه خواهـــد، بـــدان رجـــوع نمایـــد. مـــا در ایـــن جـــا، 

می آوریـــم. را  آن  از  پـــس  حّجت آوری هـــای 

1. گواه خواهی امیرالمؤمنین؟ع؟ در روز شورا؛ سال 23 یا اوایل 24
سرآمِد سخنوران، خوارزمی حنفی )المناقب: ص217 ]ص313[( گفته است:

ـــن  ـــن حس ـــداهّلل ب ـــن عب ـــعد ب ـــب س ـــهاب الّدین ابوالنجی ـــام ش ـــیخ ام ـــان، ش ـــِن حافظ برتری

همدانـــی _ مشـــهور بـــه َمـــْرَوزی _ در نامـــه ای کـــه از همـــدان برایـــم نگاشـــت؛ بـــه نقـــل از حافـــظ 

 ابوعلـــی حســـن بـــن احمـــد بـــن حســـین1 ]حـــّداد در اصفهـــان[ _ ضمـــن اجازه نامـــۀ روایـــت _ ؛

1. در چاپ مرکز الغدیر، حسن آمده است.)م.(
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 از شـــیخ ادیـــب ابوَیْعلـــٰی عبدالـــّرّزاق بـــن عمـــر بـــن ابراهیـــم طهرانـــی در 473؛ از امـــاِم حافـــظ، 

ـــن  ـــت: »ای ـــرده اس ـــت ک ـــی[ روای ـــه ]اصفهان ـــن َمْرَدَوی ـــی ب ـــن موس ـــد ب ـــر احم ـــان، ابوبک ـــور محّدث زی

حدیـــث را بـــا ســـند عالـــی بـــرای مـــا روایـــت نمـــود امـــام حافـــظ ســـلیمان بـــن ]ابراهیـــم اصفهانـــی 

 در نامـــه اش بـــه مـــن از اصفهـــان بـــه ســـال 488، از ابوبکـــر احمـــد بـــن موســـی بـــن َمْرَدَویـــه،

 از ســـلیمان[ بـــن احمـــد، از علـــی بـــن ســـعید رازی، از محّمـــد بـــن ُحَمیـــد، از  زافـــر بـــن ســـلیمان، 

ـــه کـــه گفتـــه اســـت:
َ
از حـــارث بـــن محّمـــد، از ابوالُطفیـــل عامـــر بـــن واِثل

در روز شـورا، مـن همـراه علـی؟ع؟ در خانـه و بـر کنـارۀ در بـودم. شـنیدم کـه وی بـه ایشـان 

می فرمـود: ›هرآینـه بـر شـما حّجـت مـی آورم بـه چیـزی کـه نـه عـرب و نـه عجـم شـما بتوانـد آن را 

دیگرگـون سـازد! _ سـپس فرمـود: _ ای جماعـت! همـۀ شـما را بـه خداونـد سـوگند داده، گـواه 

می گیـرم: آیـا در میانتـان کسـی هسـت کـه پیـش از مـن، بـه توحیـد خداونـد اقـرار آورده باشـد؟‹ 

گفتنـد: ›نـه.‹ فرمـود: ›پـس شـما را بـه خداونـد سـوگند داده، گـواه می گیـرم: آیـا در میـان شـما، 

کسی هست که برادری همچون جعفر داشته باشد که در بهشت همراه فرشتگان پرواز کند؟‹ 

گفتند: ›هرگز چنین نیسـت.‹ فرمود: ›پس شـما را به خداوند سـوگند داده، گواه می گیرم: آیا در 

او را عمویـی همچـون عمـوی مـن، حمـزه، شـیر خـدا   میـان شـما، جـز مـن کسـی هسـت کـه 

و رسول و  سرور شهیدان باشد؟‹ گفتند: ›هرگز چنین نیست.‹ فرمود: ›پس شما را به خداوند 

سـوگند داده، گواه می گیرم: آیا در میان شـما، جز من کسـی هسـت که همسـری همچون همسـر 

مـن، فاطمـه دختـر محّمـد، سـرور زنـان بهشـتی داشـته باشـد؟‹ گفتنـد: ›هرگـز چنین نیسـت.‹ 

فرمـود: ›پـس شـما را بـه خداونـد سـوگند داده، گـواه می گیـرم: آیـا در میـان شـما، جـز مـن کسـی 

هسـت که او را دو نوادۀ پیامبر، حسـن و حسـین، سـروران جوانان بهشـتی باشد؟‹ گفتند: ›هرگز 

چنیـن نیسـت.‹ فرمـود: ›پـس شـما را بـه خداونـد سـوگند داده، گواه می گیـرم: آیا در میان شـما، 

کسـی هسـت کـه پیـش از مـن بارهـا بـا رسـول خدا نجوا کـرده و پیـش از آن ]به فرمان قـرآن[ صدقه 

داده باشـد؟‹ گفتند: ›هرگز چنین نیسـت.‹ فرمود: ›پس شـما را به خداوند سـوگند داده، گواه 

می گیرم: آیا در میان شـما، جز من کسـی هسـت که رسـول خدا؟ص؟ به وی فرموده باشـد: “هر که 

160/1



283 گواه خواهی و حّجت آوری به حدیث گرانقدر غدیر

مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار  و  یـاری کـن هر کـه او را 

دوسـت بـدارد و  یـاری کنـد؛ و دشـمن بـدار هـر کـه را بـا او دشـمنی ورزد؛ و یـاری رسـانش را یـاری 

فرمـا. بایـد ایـن پیـام را هـر کـه حاضـر اسـت، بـه هـر کـه غایب اسـت، برسـاند.”؟‹ گفتنـد: ›هرگز 
چنین نیست.‹« _ پایان سخن المناقب _1

سـند  ذکـر  بـا   )]319/1[ وهشـتم  پنجـاه  بـاب  ـمَطین:  الّسَ )َفراِئـد  وئـی  َحّمُ امـام  را  روایـت  ایـن 

 از شـیخ امـام تاج الّدیـن علـی بـن َانجـب بـن عبـداهّلل خـازن بغـدادی _ مشـهور  بـه ابن سـاعی _ 

از امـام برهان الّدیـن ابوالمظّفـر ناصـر بن ابی المکارم مطرزی خوارزمـی ]به نحو اجازه[2 از برترین 

خطیـب خـوارزم، ضیاءالّدیـن ابوالمؤّیـد الموّفـق بـن احمـد مّکـی، از ... بـا دو طریقـی کـه ذکـر 

شد، آورده است.

بـا سـندی دیگـر،  ابن َمْرَدَویـه  از طریـق حافـظ  الّنظیـم ]116/1[(  )الـّدّر  ابن حاِتـم شـامی   نیـز 

از ابوالمظّفـر عبدالواحـد بـن حمـد بـن محّمـد بن شـیذۀ ُمقـرئ، از عبدالّرّزاق بن عمـر طهرانی، 

از ابوبکـر احمـد بـن موسـی حافـظ ابن َمْرَدَویـه، از ابوبکـر احمـد بـن محّمـد بـن ابـی دام3، از ُمنـذر 

ه، روایت کرده اسـت: »من 
َ
بـن محّمـد، از عمویـش، از پـدرش، از َابـان بن َتْغِلب، از عامر  بن واِثل

در روز شـورا بر آسـتانۀ در بودم و علی در خانه بود. پس شـنیدم که فرمود: › ... _ همان عبارات 

که ذکر شـد، تا این جا: _ شـما را به خداوند سـوگند داده، گواه می گیرم: آیا در میان شـما کسـی 

جـز مـن هسـت کـه رسـول خدا در روز غدیـر خـّم، او را بـه والیـت برگزیـده باشـد؟‹ گفتنـد: ›هرگـز 

چنین نیست.‹«

ــا ذکــر ســند روایــت نمــوده و ابن َحَجــر  ــزرگ داَرُقْطنــی نیــز ب ایــن حدیــث شــورا را حافــظ ب

)الّصواعــق المحرقــه: ص75 ]ص126[( برخــی از بخش هــای آن را ذکــر کــرده اســت. وی )همــان( 

ب در این نقل قول اخیر، از مأخذ است.)غ.(
ّ

1. افزوده های درون قال

ب از مأخذ است.)غ.(
ّ

2. افزودۀ درون قال

کـه تلعکبـری بـه سـال 330 از وی حدیـث  کوفـی اسـت  3. در نسـخه ها چنیـن آمـده اسـت؛ اّمـا درسـِت آن، ابن ابـی دارم 
شـنیده و از او اجازه نامـۀ روایـت دارد.

)329(
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گویــد: »داَرُقْطنــی بــا ذکــر ســند روایــت کــرده اســت کــه علــی بــه شــش تنــی کــه عمــر خالفــت را 

میــان آن هــا بــه شــورا نهــاده بــود، در ضمــن ســخنی بلنــد، گفــت: ›شــما را بــه خداونــد ســوگند 

داده، گــواه می گیــرم: آیــا در میــان شــما، جــز مــن کســی هســت کــه رســول خدا؟ص؟ بــه وی فرمــوده 

کننــدۀ اهــل بهشــت و اهــل دوزخــی.”؟‹ گفتنــد:  باشــد: “ای علــی! تــو در روز قیامــت، جدا

›هرگز چنین نیست.‹«

ـــت  ـــرده اس ـــت ک ـــند روای ـــر س ـــا ذک ـــی ب ـــت: »داَرُقْطن ـــه اس ـــان: ص93 ]ص156[( گفت ـــو )هم هم

کـــه علـــی در روز شـــورا بـــر اهـــل شـــورا حّجـــت آوْرد و گفـــت: ›شـــما را بـــه خداونـــد ســـوگند داده، 

گـــواه می گیـــرم: آیـــا در میـــان شـــما، کســـی هســـت کـــه پیونـــد خویشـــاوندی اش بـــا پیامبـــر، 

استوارتر از من باشد؟‹«

از علی بن  با ذکر سند روایت کرده و به نقل  نیز این حدیث را حافظ بزرگ، ابن ُعْقَده، 

محّمد بن حبیبۀ ِکْندی، از حسن بن حسین، از ابوغیالن سعد بن طالب َشیبانی، از اسحاق، 

از ابوالُطفیل، آورده است: »در روز شورا، من در خانه بودم و شنیدم که علی می گفت: › ... _ 

همان حدیث یاد شده که در ضمن آن، گواه خواهی به حدیث غدیر آمده است _ .‹«

بـن  از عمـرو  َاْزدی صوفـی،  زکریـا  بـن  یحیـی  بـن  احمـد  از  ابن ُعْقـَده،  همچنیـن حافـظ 

بـوذ و زیـاد بـن ُمنـذر  َحّمـاد بـن َطلحـۀ قّنـاد، از اسـحاق بـن ابراهیـم َاْزدی، از معـروف بـن َخّرَ

 و سعید بن محّمد اسلمی، از ابوالُطفیل، آورده است: »چون عمر بن خّطاب به حال احتضار 

 درآمـد، خالفـت را میـان شـش تـن، یعنـی علی بـن ابی طالب و عثمان بن َعّفـان و َطلحه و زبیر 

و سـعد بـن ابی وّقـاص و عبدالّرحمـان بـن عـوف بـه شـورا نهـاد. البّتـه عبـداهّلل بـن عمـر نیـز در 

میـان مشـاوران بـود؛ اّمـا حـِقّ برگزیـده شـدن بـرای خالفـت را نداشـت. ابوالُطفیـل گفتـه اسـت: 

›چـون گردآمدنـد، مـرا بـر در خانـه برنهادنـد تـا مـردم را دور کنـم. پـس علـی گفـت: “... _ همـان 
حدیـث کـه گواه خواهـی بـه حدیـث غدیـر در ضمـن آن اسـت _ .”‹«1

کرده است. 1. شیخ الّطائفه )األمالی: ص7 و 212 ]ص332 و 554[( این را از ابن ُعْقَده نقل 
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ـــن احمـــد ورامینـــی،  ـــد ب ـــر ســـند از محّم ـــا ذک ـــر: 211/1[ ب ـــز حافـــظ َعقیلـــی1 ]الّضعفـــاء الکبی نی

ـــل،  ـــد، از ابوالُطفی ـــن محّم ـــارث ب ـــناخته، از ح ـــردی ناش ـــر، از م ـــرۀ رازی، از زاف ـــن ُمغی ـــی ب از یحی

ـــودم ... _ بخشـــی بلنـــد از حدیـــث را در ایـــن  ـــارۀ در ب ـــر کن روایـــت کـــرده اســـت: »روز شـــورا، مـــن ب
جـــا آورده اســـت. _ «2

ــا در ایـــن جـــای، روایاتـــی را  ــه: 61/2 ]167/6[( گویـــد: »مـ ــرح نهـــج البالغـ ابن ابی الحدیـــد )شـ

ـــه موجـــب آن هـــا، وی از اهـــل شـــورا گواه خواهـــی نمـــوده  ـــم کـــه بســـیار روایـــت شـــده اند و ب می آوری

ــز گشـــته،  ــردم متمایـ ــر مـ ــا از ایشـــان و دیگـ ــه بـــه ســـبب آن هـ ــا و ویژگی هایـــش را کـ و فضیلت هـ

برشـــمرده اســـت. مـــردم ایـــن روایـــات را بســـیار یـــاد کـــرده و پرگویـــی هـــم کرده انـــد؛ اّمـــا ســـخن 

ـــان امـــر چنـــان کـــه روایـــت شـــده، نبـــوده و شـــامل برشـــماری  ـــزد مـــن آن اســـت کـــه جری درســـت ن

 ویژگی هـــای بســـیار نمی شـــده؛ بلکـــه پـــس از بیعـــت عبدالّرحمـــان و حاضـــران بـــا عثمـــان، 

گـــر بدهندمـــان،  و طفـــره رفتـــن خـــودش؟ع؟ از بیعـــت، بـــه ایشـــان فرمـــود: ›مـــا را حّقـــی اســـت کـــه ا

ــر قـــدر بـــه درازا انجامـــد، تـــن  ــر از آن بازمـــان دارنـــد، بـــه ســـختی و گرفتـــاری، هـ گـ می گیریـــم؛ و ا

ــر  ــز پیش تـ ــا نیـ ــد و مـ ــان آن را آورده انـ ــه سیره نویسـ ــت کـ ــی اسـ ــرۀ کالمـ ــن در زمـ ــم.‹ و ایـ می دهیـ

ـــواه  ـــوگند داده، گ ـــد س ـــه خداون ـــما را ب ـــود: ›ش ـــان فرم ـــه آن ـــام ب ـــپس ام ـــم. س ـــی از آن را آوردی بخش

می گیـــرم: آیـــا در میـــان شـــما، جـــز مـــن کســـی هســـت کـــه رســـول خدا؟ص؟ بـــا او پیونـــد بـــرادری 

ــرادری  ــر پیونـــد بـ ــا برخـــی دیگـ ــه میـــان برخـــی از مســـلمانان بـ ــرده باشـــد؛ هنگامـــی کـ ــرار کـ برقـ

جـــاری فرمـــود؟‹ گفتنـــد: ›نـــه.‹ فرمـــود: ›آیـــا در میـــان شـــما، جـــز مـــن کســـی هســـت کـــه 

رســـول خدا بـــه وی فرمـــوده باشـــد: “هـــر کـــه مـــن بـــر وی والیـــت دارم، علـــی نیـــز مـــوالی او 

است.”؟‹ گفتند: ›نه.‹«

1. وی ابوجعفـر محّمـد بـن عمـرو بـن موسـی، صاحـب کتـاب الّضعفـاء الکبیـر اسـت. حافـظ َقّطـان گویـد: »ابوجعفـر ثقه، 
بزرگـوار، دانـای حدیـث، و در حفـظ پیشـگام اسـت.« در 322 درگذشـت. ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: 52/3 ]833/3[( 

شـرح حـال وی را آورده اسـت.

2. ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 205/1 ]441/1[(؛ و ابن َحَجـر )لسـان المیـزان: 157/2 ]198/2[( ایـن حدیـث را از عقیلـی 
کرده انـد. روایـت 

162/1
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بخشـی از ایـن گواه خواهـی را ابن عبدالَبـّر )اإلسـتیعاب ]1098/3[، در حاشـیۀ اإلصابـه: 35/3( 

بـا ذکـر سـند از عبدالـوارث، از قاسـم، از احمـد بـن ُزهیـر، از عمـرو  بـن َحّماد قّناد، از اسـحاق بن 

بـوذ، از زیـاد بـن ُمنـذر، از سـعید بن محّمـد َاْزدی، از ابوالُطفیل،  ابراهیـم َاْزدی، از معـروف بـن َخّرَ

آورده است.

کُم  یݩݩُّ ݫ مٰا َوِل�ݫ
نَّ  ]فخـــر[ رازی )الّتفســـیر الکبیـــر: 418/3 ]28/12[( در شـــرح ســـخن خـــدای تعالـــی: >ِ��ݧ

ده/55[ گویـــد: »همانـــا علـــی بـــن ابی طالـــب بیـــش از ایـــن رافضیـــان بـــه  ه ... .< ]ما�أ
ُ
ول ݩُ سݧ ُه َورݩَ �للّٰ

ــر ایـــن آیـــه بـــر امامـــت وی داللـــت می نمـــود، هرآینـــه در محفلـــی  گـ تفســـیر قـــرآن آشـــنا بـــود؛ و ا

بـــدان احتجـــاج می کـــرد. پـــس رافضیـــان را نرســـد کـــه گوینـــد: ›او چنیـــن کاری را بـــه ســـبب تقّیـــه 

 تـــرک نمـــود.‹؛ زیـــرا همانـــان از او نقـــل می کننـــد کـــه در روز شـــورا بـــه خبـــر غدیـــر خـــّم و مباهلـــه 

و همـــۀ فضیلت هـــا و افتخاراتـــش تمّســـک نمـــود، اّمـــا بـــه ایـــن آیـــه در اثبـــات امامـــت خویـــش 

احتجاج نکرد.«

پیـدا اسـت کـه رازی در ایـن کـه روایـت کـردن خبـر حّجـت آوری بـه حدیـث غدیـر و جـز آن 

را تنهـا بـه رافضیـان نسـبت داده، دچـار تعّصـب گشـته؛ زیـرا دانسـته شـد کـه خوارزمـی حنفـی 

 از اسـتادان بـزرگ خویـش، و آنـان از کسـانی چـون ابوَیْعلـٰی و ابن َمْرَدَویـه کـه از حافظـان حدیـث 

و پیشـوایان نقـل اخبارنـد، ایـن خبـر را روایت کرده اسـت. نیز دیدید کـه ابن َحَجر تصریح نموده 

حافظ داَرُقْطنی این روایت را با ذکر سند آورده و هیچ ایرادی را در آن روا ندانسته؛ و همچنین 

در بـارۀ  ابن ابی الحدیـد  نیـز سـخن  کرده انـد.  روایـت  را  آن  َعقیلـی  و حافـظ  ابن ُعْقـَده  حافـظ 

مسـتفیض بـودن ایـن خبـر و بخـش صحیـح آن در نظر وی، گذشـت.

لی المصنوعه: 187/1 ]361/1-363[( نیز 
ّ

از این همه دانسـته می شـود که سـخن سیوطی )الل

چـه ارزشـی دارد، آن جـا کـه ایـن حدیـث را سـاختگی خوانـده، بـدان سـبب کـه زافـر و فـردی 

ناشـناخته در سـند عقیلـی حضـور دارنـد. دانسـته شـد کـه در برخـی سـندها، نـه از زافـر نشـان 

گـر همچـون سـیوطی، زافـر را ضعیـف  اسـت و نـه از آن مـرد ناشـناخته! از ایـن گذشـته، حّتـی ا

)333(

)332(

163/1



287 گواه خواهی و حّجت آوری به حدیث گرانقدر غدیر

بشماریم، آن گاه، باید پرسید: »آیا ضعف راوی سبب می شود که آن روایت را قطعًا ساختگی 

بدانیـم؟« سـیوطی در همـۀ مـوارد، در کتـاب نامبـرده، چنین حکم رانده؛ حال آن که دانشـوران 

 دیگـر در بـارۀ احادیـث سـاختگی چنیـن حکـم نمی کننـد. ایـن، تنها ناشـی از سست اندیشـی 

و کم بصیرتـی اسـت؛ زیـرا ضعـف روایـت، نهایتًا سـبب می شـود که نتوان بـدان احتجاج نمود؛ 

ـۀ دیگـر  پرداخت. از این فراتر، چه بسـا حافظان ثقه و دقیق 
ّ
و حّتـی می تـوان بـا آن، بـه تأییـد ادل

در  را  صّحـت  نشـانه های  زیـرا  شـمرده اند؛  صحیـح  را  ضعیـف  راویـان  روایـات  کـه  اسـتوار  و 

پیرامـون خبـری خـاص یـا نوشـتۀ فـردی ویـژه یافتـه و آن را روایـت نموده اند؛ چرا کـه آن را از دایرۀ 

بـر آن شـده اند کـه آن فـرد از لحـاظ نقـل حدیـث دقیـق  یـا  و   روایـات ضعیـف بیـرون دانسـته 

و اسـتوار اسـت، هرچنـد دیگـر کارهایـش پسـندیده نیسـت. بـه صحیـح بخاری و مسـلم و دیگر 

کتاب هـای »صحیـح« و »مسـند« بنگریـد کـه سرشـار از  روایـات خـوارج و ناصبیـان هسـتند؛ آیا 

این جز بدین سبب است که برشمردیم؟

ثقـه  را  زافـر  ابن َمعیـن،  و  الّرجـال: 381/2[  و معرفـة  ]العلـل  ایـن مباحـث، احمـد  از  گذشـته 

دانسـته اند. نیـز ابـوداوود او را مـردی ثقـه و صالـح خوانـده و ابوحاِتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 624/3[ او 

را در جایگاه صدق دانسته است. بنگرید به: تهذیب الّتهذیب: 304/3 ]262/3[�

سـیوطی در ایـن اشـکال گیری، از ذهبـی )میـزان اإلعتدال ]441/1[( پیـروی نموده که حدیث 

یـاد شـده را نادرسـت و ناصحیـح خوانـده و سـپس ابن َحَجـر )لسـان المیـزان ]198/2 و 199[( از 

او تقلیـد نمـوده و زافـر را سـازندۀ ایـن خبـر شـمرده اسـت. اّمـا آن کـس کـه ذهبـی و ابن َحَجـر را 

بشناسـد، می دانـد کـه کفـۀ تـرازوی میـزان تـا چـه انـدازه نابرابـری می کنـد و لسـان المیـزان تـا چـه 

حـد آمیختـه بـه طعنه هـای برخاسـته از اغـراض اسـت. کافـی اسـت تلخیـص ذهبـی از مسـتدرک 

کـم را بنگریـد کـه آن چـه را از فضائـل خانـدان پیامبـر در صحـاح آمـده، به طعن گرفتـه، تنها به  حا

ایـن سـبب کـه بدان هـا دشـمنی ورزیـده و بـه مخالفـان ایشـان گراییـده اسـت. نیـز همیـن راه را 

ابن َحَجـر در تألیفـات خـود پیمـوده اسـت.
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ان
ّ

2. گواه خواهی امیرالمؤمنین؟ع؟ در روزگار عثمان بن َعف

ویه _ در صفحۀ 123 شـرح حال  شـیخ االسـالم ابواسـحاق ابراهیم بن سـعدالّدین بن َحّمُ

ـمَطین: سـمط اّول، باب پنجاه و هشـتم ]312/1[( با ذکر سـند از تابعی بزرگ،  وی گذشـت. _ )َفراِئد الّسَ

یم بن قیس ِهاللی، آورده اسـت:
َ
ُسـل

»بـه روزگار خالفـت عثمـان، علـی _ صلـوات اهّلل علیـه _ را در مسـجد رسـول خدا؟ص؟ دیـدم؛ 

کـرۀ دانـش و فقـه مشـغول بودنـد و از قریـش و فضیلـت   حـال آن کـه گروهـی بـه مباحثـه و مذا

و پیشـینه و مهاجرت و فرموده های رسـول خدا؟ص؟ در شـأن آن سـخن می گفتند، همانند این 

فرموده های ایشـان: ›امامان از قریش هسـتند.‹؛ ›مردم، پیروان قریشـند.‹؛ و ›قریش پیشـوایان 

عربند.‹؛ _ راوی پس از برشمردن فخرورزی های هر دو قبیله آورده است _ :

در آن جمـع، بیـش از 200 مـرد بودنـد، از جملـه: علـی بن ابی طالب، سـعد بـن ابی وّقاص، 

عبدالّرحمـان بـن عـوف، َطلحـه، زبیـر، مقـداد، هاشـم بـن ُعْتبـه، ابن عمـر، حسـن، حسـین، 

ابن عّباس، محّمد بن ابی بکر، و عبداهّلل بن جعفر.

از انصـار هـم اینـان حاضـر بودند: ُابّی بن َکْعب، زید بن ثابـت، ابواّیوب انصاری، ابوَهیَثم 

َمه، قیـس بـن سـعد بـن ُعبـاده، جابـر  بـن عبـداهّلل، انـس بـن مالک، 
َ
هـان، محّمـد بـن َسـل بـن َتِیّ

زید بن ارقم، عبداهّلل بن ابی َاوفٰی، ابولیلی و  پسـرش عبدالّرحمان که کنارش نشسـته و جوانی 

درخشـان روی و نورسـیده بود. آن گاه، ابوالحسـن بصری با پسـرش حسـن بصری آمد که او هم 

جوانـی نـورس بـا چهـره ای درخشـان و قامتـی میانـه بـود؛ و مـن بـه هـر دو نگریسـتم؛ اّمـا درنیافتـم 

کـه کـدام یـک زیباتـر اسـت؛ البّتـه حسـن بزرگ تـر و بلنداندام تر بود.

سـپس آن جمـع، فـراوان سـخن گفتنـد؛ و همایـش ایشـان از صبحـگاه تـا نیمـروز بـه درازا 

انجامیـد. عثمـان در خانـۀ خویـش نشسـته، از آن چـه اینـان می گفتنـد، بی خبـر بـود. علـی بـن 

ابی طالـب هـم سـکوت ورزیـده بـود و خـود و خانـواده اش هیـچ نمی گفتنـد. آن گـروه بـدو روی 

کـرده، گفتنـد: ›ای ابوالحسـن! چـرا لـب بـه سـخن نمی گشـایی؟‹
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فرمـود: ›هـر یـک از دو گـروه ]مهاجـران و انصـار [ از فضیلـت خـود یـاد کـرد؛ و هـر یـک هـم به 

کنـون ای گـروه قریـش و انصـار! مـن از شـما می پرسـم: خداونـد بـه واسـطۀ  حـق سـخن گفـت. ا

چـه کـس، ایـن فضیلت هـا را بـه شـما بخشـید؛ بـه سـبب خـود و قبیلـه و خاندانتـان، یـا بـه 

 سـبب کسـی دیگـر؟‹ گفتنـد: ›خداونـد به واسـطۀ محّمـد؟ص؟ و خاندانش، و نه به سـبب خود 

و قبایل و خانواده هامان، این فضایل را به ما عطا فرمود.‹

علـی فرمـود: ›راسـت گفتیـد ای گـروه قریـش و انصـار! آیـا نمی دانیـد کـه هر چـه از خیر دنیا 

هرآینـه  دیگـر؟  کـس  نـه  و  اسـت  پیامبـر،  خانـدان  مـا،  سـبب  بـه  آوردیـد،  کـف  بـه  آخـرت  و 

پسـرعمویم، رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: “همانـا 14/000 سـال پیـش از آن کـه خداونـد؟زع؟ آدم؟ع؟ را 

بیافرینـد، مـن و خاندانـم نـوری بودیـم کـه فراپیـِش خـدای تعالـی در حرکـت بـود. پـس چـون 

خـدای تعالـی، آدم؟ع؟ را بیافریـد، آن نـور را در تیـرۀ پشـت وی نهـاد و او را بـه زمیـن فروفرسـتاد. 

آن گاه، آن نـور را در تیـرۀ پشـت نـوح؟ع؟ در کشـتی نهـاد؛ سـپس در تیـرۀ پشـت ابراهیـم؟ع؟ در 

ک مادران  آتـش افکنـد؛ و پیاپـی خداونـد؟زع؟ مـا را از تیره هـای نیکـوی پـدران بـه زهدان هـای پـا

کی آلوده نبود.”‹ انتقال داد که حّتی یک تن از ایشان به ناپا

پیشـگامان و ُپرسـابقگان و بدریـان و ُاُحدیـان، گفتنـد: ›آری؛ مـا ایـن را از رسـول خدا؟ص؟ 

شـنیده ایم.‹

ســـپس علـــی فرمـــود: ›شـــما را بـــه خداونـــد ســـوگند داده، گـــواه می گیـــرم: ]آیـــا چنیـــن 

گـــون کتابـــش، پیشـــگامان را بـــر پس آمـــدگان برتـــری داده اســـت؛  نیســـت کـــه[ خـــدا در آیـــات گونا

و هیـــچ کـــس در پیونـــد بـــا خـــدای؟زع؟ و رســـولش؟ص؟ بـــر مـــن پیشـــگامی نـــدارد؟‹ گفتنـــد: 

›هرآینـــه چنیـــن اســـت.‹

فرمـود: ›پـس شـما را بـه خداونـد سـوگند داده، گـواه می گیرم: آیـا می دانیـد آن گاه که آیات 

آناننـد  انصـار ... .” ]توبـه/100[؛ و “پیشـگام تریِن پیشـگامان؛  و  از مهاجـران  نخسـتینان  و  “و پیشـگامان 

نزدیک شـدگان.” ] واقعه/10 و 11[ نازل شـد، از رسـول خدا؟ص؟ در بارۀ آن ها پرسـیده شـد و او فرمود: 
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“خداوند که یادش برتر باد، این آیات را در شـأن پیامبران و جانشـینان ایشـان فروفرسـتاد؛ من 

برتریـِن  بـود،  بـن ابی طالـب کـه جانشـین مـن خواهـد  برتریـِن پیامبـران و فرسـتادگانم و علـی 

جانشینان است.”؟‹ گفتند: ›هرآینه چنین است.‹

فرمـود: ›پـس شـما را بـه خداونـد سـوگند داده، گـواه می گیـرم: آیـا می دانیـد آن گاه کـه ایـن 

آیـات نـازل شـد: “ای ایمـان آورنـدگان! از خـدا و رسـول و صاحبـان امـر از میـان خودتـان، فرمـان بریـد ... .” 

برپـای  را  نمـاز  کـه  هسـتند  مؤمنانـی  و  رسـول او  و  خداونـد  شـما،  والیـت  صاحـب  “همانـا  و  ]نسـاء/59[؛ 

می دارنـد ... .” ]مائـده/55[؛ و “و بـه جـز خـدا و پیامبـرش و مؤمنـان، یـار همـرازی نگرفتنـد ... .” ]توبه/16[ 

مردم گفتند: “ای رسـول خدا؟ص؟ ! آیا این در بارۀ برخی از مؤمنان اسـت یا همۀ ایشـان؟” پس 

خداونـد؟زع؟ بـه پیامبـرش امـر فرمـود کـه صاحبان والیت را به ایشـان بشناسـاَند و همان گونه که 

نمـاز و زکات و حـج را برایشـان تفسـیر نمـود، والیـت را نیـز بـا برگزیـدن مـن در غدیـر خـّم بـرای 

ایشـان تفسـیر نمایـد. سـپس پیامبـر بـه خطابه پرداخـت و فرمـود: “ای مردم! همانـا خداوند مرا 

بـه رسـاندن پیامـی امـر فرمـود کـه بـا آن، عرصـه بـر مـن تنـگ شـد و گمـان بـردم کـه مـردم تکذیبم 

گر آن پیام را نرسانم، عذابم خواهد فرمود.” نمایند. اّما خداوند بیمم داد که ا

گـردد. پـس بـه خطبـه ایسـتاد و فرمـود: “ای مـردم!  آن گاه، امـر کـرد کـه نمـاز جماعـت برپا

آیـا می دانیـد کـه خداونـد؟زع؟ بـر مـن والیـت دارد و مـن نیـز بـر مؤمنـان والیـت دارم و والیـت مـن بر 

ایشـان بیـش از والیـت خودشـان بـر خویشـتن اسـت؟”

گفتنـد: “آری؛ ای رسـول خدا!” فرمـود: “ای علـی! برخیـز.” برخاسـتم. فرمـود: “هـر که من 

بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را 

دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمن بـدار هـر کـه را بـا او دشـمنی ورزد.”

پـس سـلمان برخاسـت و گفـت: “ای رسـول خدا! ایـن والیـت چگونـه والیتـی اسـت؟” 

فرمـود: “والیتـی اسـت همچـون والیـت مـن. هر که من بیش از خودش بـر وی والیت دارم، علی 

نیـز بیـش از خـود او، بـر وی والیـت دارد.”
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ــال  ــان کمـ ــان را برایتـ ــروز دینتـ ــود: “امـ ــازل فرمـ ــه را نـ ــاد! _ ایـــن آیـ ــد بـ ــد _ یـــادش بلنـ ســـپس خداونـ

بخشـــیدم.” ]مائـــده/3[

کبـر! کمـال یافتـن نبـّوت مـن   آن گاه، رسـول خدا؟ص؟ لـب بـه تکبیـر گشـود و فرمـود: “اهّلل ا

و دین خدا، به والیت علی پس از من است.”

ابوبکـر و عمـر برخاسـتند و گفتنـد: “ای رسـول خدا! آیـا ایـن آیـات بـه طـور ویـژه در شـأن 

علی؟ع؟ است؟” فرمود: “آری؛ در شأن او و جانشینان من تا روز قیامت است.” گفتند: “ای 

رسـول خدا! آنـان را بـرای مـا تبییـن فرمـا.” فرمـود: “علـی، بـرادر و پشـتیبان و میراث َبر و پیشـوای 

پـس از مـن و جانشـین مـن در اّمتـم و صاحـب والیـت بـر هـر مؤمـن پـس از مـن اسـت؛ سـپس 

فرزنـدم حسـن؛ سـپس حسـین؛ و ُنـه تـن از نسـل فرزنـدم حسـین، یکـی پـس از دیگـری، هسـتند 

کـه قـرآن بـا ایشـان همـراه اسـت و ایشـان نیـز بـا قـرآن همراهنـد و از یکدیگـر جدایـی نمی پذیرنـد 

تـا بـر حـوض، بر مـن درآینـد.”‹

همـۀ حاضـران ]پـس از شـنیدن سـخنان علـی؟ع؟[ گفتنـد: ›آری؛ هرآینه این را شـنیدیم 

و چنـان کـه فرمـودی، بـه آن گواهیم.‹

برخـی نیـز گفتنـد: ›بیشـینۀ آن چـه را فرمـودی، بـه یـاد داریـم، نـه همـۀ آن را؛ اّمـا اینـان کـه 

همـه را بـه خاطـر سـپرده اند، نیـکان و سـرآمدان مـا هسـتند.‹

علـی فرمـود: ›راسـت گوییـد. همـۀ مـردم در نیـروی حافظـه یکسـان نیسـتند. شـما را بـه 

خداونـد؟زع؟ سـوگند داده، گـواه می گیـرم: هـر کـس آن سـخنان را از رسـول خدا؟ص؟ بـه یـاد دارد، 

برخیزد و بدان گواهی دهد!‹

زید بن ارقم، َبراء بن عازب، سـلمان، ابوذر، مقداد، و عّمار  برخاسـتند و گفتند: ›گواهی 

می دهیـم کـه آن سـخن رسـول خدا را بـه خاطـر داریـم؛ آن گاه کـه وی بـر منبـر ایسـتاده و تـو در 

کنـارش بـودی؛ و او می فرمـود:

“ای مـــردم! همانـــا خداونـــد؟زع؟ فرمـــوده کـــه امـــام و برپادارنـــدۀ امـــور و پیشـــوا و جانشـــینم 
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ـــی کنـــم؛ یعنـــی همـــان کـــس را کـــه خـــدای؟زع؟ در کتابـــش، فرمـــان  ـــه شـــما معّرف پـــس از خـــود را ب

بـــردن از او را واجـــب فرمـــوده و هم طـــراز فرمـــان بـــردن از مـــن قـــرار داده و شـــما را بـــه پذیرفتـــن 

ــر کـــرده اســـت. مـــن از بیـــم طعنـــه زدن و تکذیـــب منافقـــان، در بـــارۀ ایـــن فرمـــان،  والیتـــش امـ

گـــر ایـــن پیـــام را نرســـانم،  چنـــد بـــار بـــا خداونـــد گفـــت و گـــو کـــردم؛ اّمـــا او مـــرا انـــذار فرمـــود کـــه ا

عذابـــم خواهـــد فرمـــود.

ای مـــردم! هرآینـــه خداونـــد در کتابـــش شـــما را بـــه نمـــاز امـــر فرمـــود و آن را برایتـــان روشـــن 

 کـــرد؛ نیـــز بـــه زکات و روزه و حـــج امرتـــان فرمـــود و مـــن آن را برایتـــان روشـــن نمـــودم و تفســـیر 

ــا از  ــْت تنهـ ــه والیـ ــرم کـ ــواه می گیـ ــما را گـ ــن شـ ــود و مـ ــان فرمـ ــت امرتـ ــه والیـ ــن بـ ــردم؛ همچنیـ کـ

 آِن ایـــن کـــس _ دســـتش را بـــر علـــی بـــن ابی طالـــب نهـــاد _ و دو پســـرش و جانشـــینان از نســـل 

ـــر حـــوض،  ـــا ب ـــز از ایشـــان جـــدا نگـــردد ت ـــرآن نی ـــد و ق ـــرآن جدایـــی نمی پذیرن ـــه از ق آن دو اســـت ک

ـــر مـــن درآینـــد. ب

ای مـردم! مـن پناهـگاه شـما پـس از خـود و امـام و سرپرسـت و راهنماتـان را معلـوم نمودم؛ 

و او بـرادرم علـی بـن ابی طالـب اسـت کـه در میـان شـما همـان جایگاهـی را دارد کـه مـن دارم. 

پـس کار دیـن خـود را بـه او واگذاریـد و در همـۀ کارهاتـان از او پیـروی کنیـد؛ کـه نـزد او همـۀ دانش 

 و حکمتـی کـه خداونـد بـه مـن آموختـه یافـت گـردد؛ پـس از او و جانشـینان بعـد از او، بپرسـید 

گیریـد؛ و بـه آنـان نیاموزانیـد و بـر ایشـان پیشـی نجوییـد و از آنـان بازنمانیـد؛ کـه ایشـان بـا  و فرا

حّقنـد و حـق بـا ایشـان اسـت؛ هرگـز از هـم جـدا نگردنـد.”‹

سـپس ]این شـش تن، پس از گواهی دادن به این سـخن پیامبر[ نشسـتند. و این حدیث 

ادامه دارد.«

اندکـی اختـالف  بـا  یم بـن قیـس ]636/2[ 
َ
وئـی اسـت کـه در خـود کتـاب ُسـل َحّمُ  ایـن لفـظ 

یم و کتاب او نیز خواهد آمد.
َ
و قدری زیادت آمده است. سخن ما در بارۀ ُسل
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3. گواه خواهی امیرالمؤمنین؟ع؟ در روز َرْحَبه به سال 35 1

از رسـول خدا؟ص؟ در بـارۀ  او  را  کـه مـردم آن چـه  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خبـر رسـید  بـه  چـون 

برتـری اش بـر دیگـران روایـت نمـوده، ناراسـت شـمرده و در خالفـت وی رقابـت و سـتیز درگرفتـه 

اسـت، در َرْحَبـه ]= میدانـگاه کوفـه[ در اجتمـاع مـردم حضـور  یافـت و آنـان را بـه حدیـث غدیـر 

گـواه گرفـت تـا آن کسـان را کـه در امـر خالفـت بـا وی می سـتیزیدند، مجـاب فرمایـد. اهتمـام بـه 

ایـن گواه خواهـی تـا آن حـد بـوده کـه تعـدادی از تابعیـن آن را روایـت کرده انـد و اسـناد فـراوان آن 

در کتاب هـای دانشـوران آمـده اسـت. مـا بـه روایـت 4 صحابـی و 14 تابعی دسـت یافته ایم2  که 

اینـک می آوریـم:

1. ابوسلیمان مؤّذن.

 362/1 البالغــه:  نهــج  )شــرح  ابن ابی الحدیــد  گذشــت.   62 صفحــۀ  در  وی  حــال  شــرح 

گویــد:  )]74/4[

ابواســرائیل3 از َحَکــم4، از ابوســلیمان مــؤّذن _ ایــن ســند احمــد اســت کــه خواهــد آمــد _ 

نقــل کــرده اســت: »علــی؟ع؟ مــردم را چنیــن گــواه گرفــت: ›هــر کــه ایــن ســخن رســول خدا؟ص؟ 

ــر وی والیــت دارم، علــی نیــز مــوالی او اســت.”‹ پــس  را شــنیده، گواهــی دهــد: “هــر کــه مــن ب

گاه بــود، گواهــی نــداد. علــی او  گروهــی بــرای وی گواهــی دادنــد و زیــد بــن ارقــم بــا آن کــه بــدان آ

را نفریــن کــرد کــه نابینــا گــردد؛ و چنیــن شــد. پــس از نابینایــی، وی بــرای مــردم ایــن حدیــث را 

روایــت می نمــود.«

1. در حدیـث ابوالُطفیـل کـه خواهـد آمـد، بـه ایـن تاریخ تصریح گشـته اسـت. در روایت َیْعلٰی بن ُمّره نیـز آمده: »چون علی 
کوفه وارد گشـت. که امیرالمؤمنین؟ع؟ در سـال 35 به  گرفت.«؛ و روشـن اسـت  گواه  کوفه وارد شـد، مردم را  به 

گواه خواهی صحیح و راویانش ثقه هستند. 2. بسیاری از طریق های این 

کـه حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد( او را ثقـه شـمرده و حدیثـش را  ئـی )د. 169( اسـت  3. وی اسـماعیل بـن خلیفـۀ مال
صحیـح دانسـته اسـت.

گذشت. که شرح حالش در صفحۀ 63  4. وی ابن ُعَتیبه است 
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ایـن روایـت بـه طریـق دیگـر از ابوسـلیمان، از  زیـد بـن ارقـم خواهـد آمـد کـه شـاید ایـن از 
همـان برگرفتـه شـده و در آن افتادگـی رخ داده باشـد.1

ْصَبغ بن ُنباته.
َ
2. ابوالقاسم ا

از  الغابـه: 307/3؛ 205/5 ]469/3[(  )ُاْسـد  ابن اثیـر  او در صفحـۀ 62 گذشـت.  شـرح حـال 

ـف ُنَمْیری، از 
َ
حافـظ ابن ُعْقـَده، از محّمـد بن اسـماعیل بن اسـحاق راشـدی، از محّمد بن َخل

علـی بـن حسـن َعْبـدی، از َاْصَبـغ، روایـت کرده اسـت: »در َرْحَبـه، علی مردم را بدیـن گونه گواه 

گرفـت: ›هـر کـس در روز غدیـر خـّم سـخنان پیامبـر را شـنیده، برخیـزد؛ و برنخیـزد مگر کسـی که 

آن را ]بـه گـوش خـود[ از رسـول خدا؟ص؟ شـنیده کـه چنیـن گفتـه اسـت.‹

پس ده و اندی مرد برخاستند، از جمله ابواّیوب انصاری، ابوُعمَرة بن عمرو  بن ِمْحَصن، 

ابوزینـب بـن عـوف انصـاری، سـهل بـن ُحَنیـف، ُخَزیمة بـن ثابت، عبـداهّلل بن ثابـت انصاری، 

ُحَبشـی بـن ُجنـاَدۀ سـلولی، ُعَبیـد بـن عـازب انصـاری، ُنعمـان بـن َعجـالن انصـاری، ثابـت 

بـن ودیعـۀ انصـاری، ابوفّضالـۀ انصـاری، و عبدالّرحمـان بـن عبـدرّب انصـاری. اینـان گفتنـد: 

›مـا گواهـی می دهیـم کـه از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدیم کـه فرمـود: “هـال هـر کـه مـن بـر وی والیـت 

 دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد 

و یـاری کنـد؛ و دشـمن بـدار هـر کـه را بـا او دشـمنی ورزد؛ و دوسـتارش را دوسـت بدار و دشـمنش 

را دشـمن شـمار و  یاریگـرش را یـاری نما.”‹«

در ُاْســد الغابــه ]130/6[ از َاْصَبــغ بــن ُنباتــه آمــده اســت: »علــی، مــردم را گــواه گرفــت کــه هــر 

کــس در روز غدیــر خــّم ســخن رســول خدا؟ص؟ را شــنیده، برخیــزد. ده و انــدی تــن، از جملــه 

رســول خدا؟ص؟  از  می دهیــم  ›گواهــی  گفتنــد:  و  برخاســتند  ابوزینــب  و  انصــاری  ابواّیــوب 

شــنیدیم کــه در حالــی کــه در روز غدیــر خــّم دســت تــو را گرفتــه و برافراشــته بــود، فرمــود: “آیــا 

“مــا  ]گفتنــد:  دادم؟”  انــدرز  مشــفقانه  و  کــردم  ابــالغ  را  پیــام  مــن  کــه  نمی دهیــد   گواهــی 

یـد بن ارقم  یـد بـن ارقـم خواهـد آمـد، همگی از ابوسـلمان، از ز 1. ایـن افتادگـی قطعـی اسـت؛ زیـرا طریق هـای فـراوان کـه از ز
اسـت. ضمنـًا کنیـۀ مـؤّذن، ابوسـلمان اسـت؛ چنـان کـه در مأخذهای رجالـی و طریق ها و سـندها آمده اسـت.)ط.(
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کــه  “هــال  فرمــود:  دادی.”[1  انــدرز  مشــفقانه  و  نمــودی  ابــالغ  را  پیــام  کــه  می دهیــم   گواهــی 

خداونــد؟زع؟ بــر مــن والیــت دارد و مــن نیــز بــر مؤمنــان والیــت دارم. پــس هــر کــه مــن بــر وی والیــت 

دارم، علــی نیــز مــوالی او اســت. بارخدایــا! دوســت بــدار و یــاری کــن هــر کــه او را دوســت بــدارد و 

یــاری کنــد؛ و دشــمن بــدار هــر کــه را بــا او دشــمنی ورزد؛ و دوســتارش را دوســت بــدار و  یاریگــرش 

را یاری نما و دشمنش را دشمن باش.”‹«

ــه:  ــر  عســـقالنی )اإلصابـ ــز ابن َحَجـ ــر ســـند آورده اســـت. نیـ ــا ذکـ ایـــن روایـــت را ابوموســـی بـ

408/2( از طریـــق ابن ُعْقـــَده، از َاْصَبـــغ آورده اســـت: »آن گاه کـــه علـــی، مـــردم را در َرْحَبـــه گـــردآوْرد 

و آنـــان را گـــواه گرفـــت کـــه هـــر کـــه شـــنیده ]پیامبـــر؟ص؟ در روز غدیـــر خـــّم چـــه گفتـــه، برخیـــزد و هـــر 

کـــه نشـــنیده، برنخیـــزد[2؛ ده و انـــدی مـــرد، از جملـــه ابواّیـــوب و ابوزینـــب و عبدالّرحمـــان بـــن 

عبـــدرب، برخاســـتند و گفتنـــد: ›گواهـــی می دهیـــم کـــه شـــنیدیم رســـول خدا؟ص؟ در حالـــی کـــه 

ـــن  ـــه م ـــد ک ـــی نمی دهی ـــا گواه ـــود: “آی ـــود، فرم ـــته ب ـــه و برافراش ـــو را گرفت ـــت ت ـــّم دس ـــر خ در روز غدی

پیـــام را ابـــالغ کـــردم؟” گفتنـــد: “گواهـــی می دهیـــم.” فرمـــود: “پـــس هـــر کـــه مـــن بـــر وی والیـــت 

دارم، علی نیز موالی او است.”‹«

نیـــز ابن َحَجـــر )اإلصابـــه: 80/4( ایـــن خبـــر را روایت کرده و از ابوموســـی نقل کـــرده که ابوالعّباس 

بـــن ُعْقـــَده )المـــواالة( از طریـــق علـــی بـــن حســـن َعْبـــدی، از ســـعد اســـکاف، از َاْصَبـــغ بن ُنباتـــه آورده 

اســـت: »علـــی، در َرْحَبـــه مـــردم را گـــواه گرفـــت کـــه هـــر کس در روز غدیر خّم ســـخن رســـول خدا؟ص؟ 

 را شـــنیده، برخیـــزد. پـــس ده و انـــدی مـــرد، از جملـــه ابواّیـــوب و ابوزینـــب بـــن عـــوف، برخاســـتند 

و گفتنـــد: ›گواهـــی می دهیـــم کـــه از رســـول خدا؟ص؟ شـــنیدیم، در حالـــی کـــه در روز غدیـــر خـــّم 

ــالغ  ــام را ابـ ــن پیـ ــه مـ ــد کـ ــی نمی دهیـ ــا گواهـ ــود: “آیـ ــود، فرمـ ــته بـ ــه و برافراشـ ــو را گرفتـ ــت تـ دسـ

ــز  ــی نیـ ــر وی والیـــت دارم، علـ ــن بـ ــه مـ ــر کـ ــود: “پـــس هـ ــی دهیم.”فرمـ ــد: “گواهـ ــردم؟” گفتنـ کـ

ـــت.”‹« ـــوالی او اس م

ب از مأخذ است.)غ.(
ّ

1. افزودۀ درون قال

ب از مأخذ است.)غ.(
ّ

2. افزودۀ درون قال
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3. َحّبة بن ُجَوین ُعَرنی؛ ابوُقدامۀ َبَجلی _ از اصحاب _ )د. 79/76(�
حافـظ ابن َمغاِزلـی شـافعی )مناقـب علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ ]ص20[( از ابوطالـب محّمـد بـن 
احمـد بـن عثمـان، از ابوعیسـی حافـظ، بـه نحـو مرفـوع از َحّبـۀ ُعَرنـی، روایـت کـرده کـه از روز 
غدیـر خـّم و گواه خواهـی علـی یـاد آوْرد و گفـت: »پـس 12 مـرد از بدریـان، از جملـه زیـد بـن ارقـم، 
برخاسـتند و گفتنـد: ›گواهیـم کـه از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدیم کـه در روز غدیـر خّم فرمـود: “هر که 

مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت ... .”‹«

در صفحۀ 24 از دوالبی، با ذکر سـند از ابوُقدامه، گذشـت که علی، مردم را در َرْحَبه گواه 
گرفـت. پـس ده و انـدی مـرد برخاسـتند، از جملـه مـردی کـه ردایـی َحْضَرمـی بـر دوش داشـت. 

پس گواهـی دادند ... .

4. زاذان بن عمر1�
در صفحـۀ 64 شـرح حـال وی گذشـت. احمـد بـن حنبـل )المسـند: 84/1 ]135/1[( بـا ذکـر 
سـند از ابن ُنَمْیـر، از عبدالملـک، از ابوعبدالّرحیـم ِکْنـدی، از زاذان بـن عمـر، آورده اسـت: »در 
َرْحَبـه، از علـی شـنیدم کـه از مـردم خواسـت کـه هـر کـس روز غدیر خّم سـخن رسـول خدا؟ص؟ را 
شـنیده، گواهـی دهـد. پـس 13 مـرد برخاسـتند و گواهـی دادند که این سـخن رسـول خدا؟ص؟ را 

شنیده اند: ›هر که من بر وی والیت دارم، علی نیز موالی او است.‹«

حافظ َهیَثمی )مجمع الّزوائد: 107/9( از طریق احمد، با لفظ یاد شـده؛ ابوالفرج ابن جوزی 
ـؤول، چـاپ شـده در  )صفـة الّصفـوه: 121/1 ]313/1[(؛ ابوسـالم محّمـد بـن َطلحـۀ شـافعی )مطالـب الّسَ

طریـق  از   )]385/7 ]229/5؛   348/7 210/5؛  هایـه:  الّنِ و  )البدایـة  ابن َکثیـر  ]ص16[(؛  ص54   :1302

احمـد؛ سـبط ابن جـوزی )تذکـرة خـواّص األّمـه: ص17 ]ص28[(؛ سـیوطی )جمـع الجوامـع( بـه نقـل از 
احمـد؛ و ابن ابی عاصـم )کتـاب الّسـّنه ]ص593[( _ چنان که در کنز العّمـال )407/6 ]170/13[( آمده 

_ این خبر را روایت کرده اند.

ــز  ــه جـ ــاح ]بـ ــان صحـ ــر از صاحبـ ــن دیگـ ــار تـ ــلم و چهـ ــان مسـ یـ ــوده و از راو ــه بـ ــه ثقـ کـ ــر اســـت  ــِت آن، زاذان ابوعمـ 1. درسـ
یـــخ  بخـــاری[ و بخـــاری در االدب المفـــرد اســـت. او در 82 درگذشـــته اســـت. بنگریـــد بـــه: تهذیـــب الکمـــال: 263/9؛ تار

اإلســـالم: 62/6.)ط.(
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5. ِزّر  بن ُحَبیش اسدی.

شرح حال او در صفحۀ 64 گذشت.

حافظ ابوعبداهّلل ُزْرقانی مالکی )شـرح المواهب: 13/7( از ابن ُعْقَده، از ِزّر  بن ُحَبیش آورده 

اسـت که علی فرمود: »از اصحاب محّمد در این جا چه کسـانی هسـتند؟« 12 مرد برخاسـتند 

و گواهـی دادنـد کـه از رسـول خدا؟ص؟ شـنیده اند کـه فرمـوده اسـت: »هـر کـه مـن بـر وی والیـت 

دارم، علـی نیـز موالی او اسـت.«

6. زیاد بن ابی زیاد.

شرح حال وی در صفحۀ 64 گذشت.

احمـد بـن حنبـل )المسـند: 88/1 ]142/1[( بـا ذکـر سـند از محّمـد بـن عبـداهّلل، از ربیـع بـن 

ابی صالـح اسـلمی، از زیـاد بـن ابی زیـاد آورده اسـت: »از علـی بـن ابی طالـب؟ضر؟ شـنیدم کـه 

مـردم را گـواه گرفـت و گفـت: ›شـما را بـه خداونـد سـوگند داده، گـواه می گیـرم: هر مرد مسـلمانی 

کـه سـخن رسـول خدا؟ص؟ در روز غدیـر خـّم را شـنیده، شـهادت دهـد.‹ پـس 12 تـن از بدریـان 

برخاسـتند و گواهـی دادنـد.«

حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 106/9( از طریـق احمـد، ایـن روایـت را آورده و راویـان آن را 

هایـه: 348/7 ]384/7[(؛ و حافـظ محّب الّدیـن طبـری  ثقـه شـمرده اسـت. ابن َکثیـر )البدایـة و الّنِ

ِضـره: 170/2 ]114/3[(؛ و نیـز همـو )ذخائـر العقبـی: ص67( ایـن خبـر را روایـت کرده انـد. )الّریـاض الّنَ

7. زید بن ارقم انصاری _ از اصحاب _ .

احمـد1 بـا ذکـر سـند از اسـود بـن عامـر، از ابواسـرائیل، از حکـم، از ابوسـلیمان، از زیـد بـن 

ارقـم، روایـت کـرده اسـت: »علـی مـردم را گـواه گرفـت و گفـت: ›شـما را به خداوند سـوگند داده، 

گـواه می گیـرم: هـر مـردی کـه ایـن سـخن رسـول خدا؟ص؟ را شـنیده، گواهـی دهـد: “هـر کـه مـن بر 

وی والیت دارم، علی نیز موالی او اسـت. بارخدایا! دوسـت بدار و یاری کن هر که او را دوسـت 

1. در مسند احمد )510/6( 16 مرد آمده است.)غ.(
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بدارد و یاری کند؛ و دشـمن بدار هر که را با او دشـمنی ورزد.”‹ پس 12 مرد از بدریان برخاسـتند 

و بـه ایـن سـخن گواهـی دادنـد. مـن در زمـرۀ کسـانی بـودم کـه کتمـان شـهادت کـردم و بدیـن 

سبب بینایی ام از دست رفت.«

َهیَثمی )مجمع الّزوائد: 106/9( از احمد و َطَبرانی )المعجم الکبیر ]175/5[( با لفظ یاد شـده، 

ایـن روایـت را بـا ذکـر سـند آورده و راویانـش را ثقـه شـمرده و گفتـه اسـت: »بـه موجـب روایـت نـزد 

وی، علـی هـر کـه را کتمـان شـهادت کند، نفریـن نمود.« ]المعجم الکبیـر: 171/5[

ابن َمغاِزلـی )مناقـب علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ ]ص23[( از ابوالحسـین علـی بن عمـر بن عبداهّلل 

بـن َشـْوذب، از پـدرش، از محّمـد بـن حسـین زعفرانـی، از احمد1 بن یحیی بـن عبدالُحَمید، از 

ابواسـرائیل، از حکم، از ابوسـلیمان، از زید، با لفظ یاد شـده، این روایت را آورده که در آن آمده 

اسـت: »مـن در زمـرۀ کتمـان کننـدگان شـهادت بـودم؛ پس خداونـد بینایی ام را سـتاْند و علی _ 

کتفاء(  کـّرم اهّلل وجهـه _ کتمـان کننـدۀ شـهادت را نفریـن نمود.2« شـیخ ابراهیـم َوّصابی شـافعی )اإل

با لفظ یاد شده از َطَبرانی )المعجم الکبیر( این خبر را روایت کرده است.

ــر العقبـــی: ص67( از زیـــد روایـــت کـــرده اســـت: »علـــی  حافـــظ محّب الّدیـــن طبـــری )ذخائـ

مـــردم را گـــواه گرفـــت و گفـــت: ›شـــما را بـــه خداونـــد ســـوگند داده، گـــواه می گیـــرم: هـــر مـــرد کـــه 

ایـــن ســـخن پیامبـــر؟ص؟ در روز غدیـــر خـــّم را شـــنیده، شـــهادت دهـــد: “هـــر کـــه مـــن بـــر وی والیـــت 

دارم، علـــی نیـــز مـــوالی او اســـت. بارخدایـــا! دوســـت بـــدار و یـــاری کـــن هـــر کـــه او را دوســـت بـــدارد 

ـــا او دشـــمنی ورزد.”‹ پـــس 16 مـــرد برخاســـتند و بـــه ایـــن  و یـــاری کنـــد؛ و دشـــمن بـــدار هـــر کـــه را ب

ســـخن گواهـــی دادنـــد.«

ایـن روایـت را بـا همیـن لفـظ، َهیَثمی )مجمع الّزوائـد: ص107( از طریق احمد؛ و سـیوطی در 

1. در سـند اشـتباه رخ داده و درسـِت آن، احمـد، از یحیـی اسـت. ایـن احمـد همـان ابن ابی خیثمـۀ َنسـائی )د. 279( از 
اسـتاداِن روایـت زعفرانـی اسـت.)ط.(

2. این را ابن ِبْطریق )الُعْمده: ص52( از وی نقل نموده است.
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)المعجـم األوسـط  َطَبرانـی  از  نقـل  بـه  کنـز العّمـال: 403/6 ]157/13[ آمـده،  جمـع الجوامـع چنانکـه در 

]576/2[( روایت کرده اند. طبق این نقل، 12 مرد برخاستند و به سخن پیامبر گواهی دادند.

حافـظ محّمـد بـن عبـداهّلل _ شـرح حـال او در صفحـۀ 104 گذشـت _ )الفوائـد، موجـود در 

کتابخانـۀ حـرم مّکـی( بـا ذکـر سـند از محّمـد بـن سـلیمان بـن حـرث، از ُعَبیـداهّلل بـن موسـی، از 

ابواسـرائیل مالئـی، از حکـم، از ابوسـلیمان مـؤّذن، از زیـد روایـت کرده اسـت: »علـی از مردم گواه 

گرفـت کـه هـر کـس این سـخن رسـول خدا؟ص؟ را شـنیده، گواهی دهد: ›هر که مـن بر وی والیت 

دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و 

یـاری کنـد؛ و دشـمن بـدار هـر کـه را بـا او دشـمنی ورزد.‹ پـس 16 مـرد برخاسـتند و بـدان گواهـی 
دادنـد و مـن نیـز در زمـرۀ ایشـان بـودم.«1

هایه: 346/7 ]383/7[( این خبر را از او حکایت کرده است. نیز ابن َکثیر )البدایة و الّنِ

8 . زید بن ُیَثیع.

شرح حال او در صفحۀ 64 گذشت.

احمد بن حنبل )المسـند: 118/1]189/1[( با ذکر سـند از علی بن حکیم َاْودی، از شـریک، 

از ابواسحاق، از سعید بن َوْهب و زید بن ُیَثْیع آورده است: »علی، در َرْحَبه مردم را گواه گرفت 

که هر کس در روز غدیر خّم سـخن رسـول خدا؟ص؟ را شـنیده، برخیزد. از کنار سـعد، شـش تن؛ 

و از کنـار زیـد نیـز شـش تـن برخاسـتند و شـهادت دادنـد کـه در روز غدیـر خـّم از رسـول خدا؟ص؟ 

شـنیده اند کـه در بـارۀ علـی، بـه مـردم گفتـه اسـت: ›آیـا چنیـن نیسـت که رسـول خدا بـر مؤمنان 

بیـش از خودشـان والیـت دارد؟‹ گفتنـد: ›آری.‹ فرمـود: ›بارخدایـا! هـر کـه مـن بـر وی والیـت 

دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و 

یـاری کنـد؛ و دشـمن بـدار هـر که را بـا او دشـمنی ورزد.‹«

ید گذشـت  1. مـراد از ایـن سـخن آن اسـت کـه نامبـرده در زمرۀ به گواهی گرفته شـدگان بـوده، نه گواهی دادگان؛ زیرا از خوِد ز
کـه وی از کتمـان کننـدگان شـهادت بـوده و بـه همیـن سـبب، بینایـی اش را از دسـت داده اسـت. پـس آن چه کـه از وی 
کـه  کـه تفصیلـش خواهـد آمـد _ و یـا پیـش از آن بـوده  در ایـن زمینـه روایـت شـده، یـا پـس از نابیناشـدنش بـوده _ چنـان 

گردد. دچـار وسوسـه های شـیطانی 
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هایـــه: 210/5 ]229/5[(؛  ایـــن خبـــر را از طریـــق احمـــد بـــا همیـــن لفـــظ، ابن َکثیـــر )البدایـــة و الّنِ

گنجـــی شـــافعی )کفایـــة الّطالـــب: ص17 ]ص63[(؛ و َجـــَزری شـــافعی )أســـنی المطالـــب: ص4 ]ص49[( 

روایـــت کرده انـــد.

َنسـائی )خصائـص امیرالمؤمنیـن؟ع؟ : ص22 ]ص101[( از قاضـی علـی بـن محّمـد بـن علی، از 

ـف بـن تمیـم، از ُشـعبه1، از ابواسـحاق، از سـعید و زیـد؛ و همـو )همـان: ص23 ]ص102[( از 
َ
َخل

ابـوداوود سـلیمان َحّرانـی، از ِعمـران بـن َابـان )د. 205(، از شـریک، از ابواسـحاق، از زیـد روایـت 

کـرده اسـت: »از علـی بـن ابی طالـب؟ضر؟ بـر منبـر کوفـه شـنیدم: ›شـما را بـه خداونـد سـوگند 

سـخن  ایـن  کـس  هـر   :  _ ندهـد  گواهـی  کسـی  محّمـد  اصحـاب  جـز  و   _ می گیـرم  گـواه  داده، 

رسـول خدا؟ص؟ را در روز غدیـر خـّم شـنیده، گواهـی دهـد: “هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی 

 نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ 

 و دشـمن بـدار هـر کـه را بـا او دشـمنی ورزد.”‹ پـس شـش تـن از کنـارۀ دیگـر منبـر برخاسـتند2 

و گواهی دادند که این سخن را از رسول خدا؟ص؟ شنیده اند.«

شـریک گویـد: »بـه ابواسـحاق گفتـم: ›آیـا خـود شـنیدی کـه َبـراء بن عـازب این سـخن را از 

رسـول خدا روایـت کنـد؟‹ گفـت: ›آری.‹«

از  خلیفـه،  بـن  ِفْطـر  از  موسـی،  بـن  ُعَبیـداهّلل  از  منصـور،  بـن  احمـد  از  طبـری  ابن َجریـر 

ابواسـحاق، از سـعید بـن َوْهـب و زیـد بـن ُیَثْیـع و عمـرو ذی ُمـّر، بـا ذکـر سـند روایـت کـرده اسـت: 

»علی در کوفه از مردم شهادت خواست ... .«

هایه: 210/5 ]229/5[( نیز حکایت کرده است. این خبر را ابن َکثیر )البدایة و الّنِ

نیـز حافـظ ابن ُعْقـَده، از حسـن بـن علـی بن َعّفـان عامـری، از ُعَبیداهّلل بن موسـی، از ِفْطر، 

از ابواسـحاق، از عمـرو بـن ُمـّره و سـعید بـن َوْهـب و زیـد بـن ُیَثْیـع، روایـت کـرده اسـت: »از علـی 

شـنیدیم کـه در َرْحَبه ... .«

ف، از اسرائیل، از ابواسحاق، ... .«)غ.(
َ
1. در چاپ موجود نزد ما از الّسنن الکبری چنین آمده است: » ... از َخل

2. در این سخن، افتادگی است؛ و احتمااًل چنین بوده است: شش تن از یک کنارۀ منبر و شش تن از کنارۀ دیگر آن برخاستند.
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در ایـن خبـر آمـده اسـت: »13 مـرد برخاسـتند و شـهادت دادنـد که رسـول خدا؟ص؟ فرمود: 

›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایا! دوسـت بدار و یـاری کن هر 

کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمن بـدار هـر کـه را بـا او دشـمنی ورزد؛ و دوسـتارش را 

دوسـت بـدار و دشـمنش را دشـمن شـمار و  یاریگـرش را یـاری فرمـا و هـر کـه یـاری اش را فرونهـد، 

یـاری اش را فرونـه.‹«

ابواسـحاق پـس از ذکـر ایـن روایـت گویـد: »ای ابوبکـر ]= کنیـۀ ِفْطـر [! آنان ]= سـه راوی این 

حدیـث[ چه بـزرگ اسـتادانی بودند!«

روایـــت  ابن ُعْقـــَده  از  را  خبـــر  ایـــن   )]384/7[  347/7 هایـــه:  الّنِ و  )البدایـــة  ابن َکثیـــر   نیـــز 

کرده است.

همچنیـن حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 105/9( از طریـق بـّزار، ایـن روایـت را آورده و گفتـه 

اسـت: »راویـان ایـن خبـر، راویـان خبـر صحیـح هسـتند؛ جـز ِفْطـر کـه ثقـه اسـت.« همـو )همـان: 

107/9( روایـت یـاد شـده را از طریـق بـّزار و عبـداهّلل بـن احمـد نقـل کـرده اسـت.

سیوطی در جمع الجوامع چنان که در کنز العّمال: 403/6 ]158/13[ آمده، از ابواسحاق، از 

عّیات( 
َ
عی )الِخل

َ
عمرو ذی ُمّر و سعید بن َوْهب و  زید بن ُیَثْیع، به نقل از حافظان بّزار و ابن َجریر و ِخل

این روایت را آورده و سپس به نقل از َهیَثمی، راویان آن را ثقه شمرده است. در این نقل، عبارت 

گواه  داده،  سوگند  خداوند  به  را  ›شما  می گفت:  که  شنیدیم  علی  »از  است:  چنین  ایشان 

می گیرم: هر مردی که سخن رسول خدا؟ص؟ را در روز غدیر خّم شنیده، برپاخیزد.‹

پـس 13 مـرد برخاسـتند و شـهادت دادنـد کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: ›آیـا مـن بـر مؤمنـان 

بیـش از خودشـان والیـت نـدارم؟‹ گفتنـد: ›آری؛ ای رسـول خدا!‹ سـپس پیامبـر؟ص؟ دسـت 

علـی را بگرفـت و فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! 

دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمن بـدار هـر کـه را بـا او 

 دشـمنی ورزد؛ و دوسـتارش را دوسـت بـدار و دشـمنش را دشـمن شـمار و یاریگـرش را یـاری نمـا 

و هر که یاری اش را فرو نهد، یاری اش را فرو نه.‹«
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شـیخ یوسـف َنْبهانـی )الّشـرف المؤّبـد: ص113 ]ص269[( از طریـق ابن ابی َشـیبه ]المصّنـف: 

68/12[ از زیـد بـن ُیَثْیـع، ایـن روایـت را آورده اسـت.

9. سعید بن ابی ُحّدان.

شرح حال او در صفحۀ 65 گذشت.

ـمَطین: باب دهم ]68/1[( از شـیخ ِعمادالّدین عبدالحافظ  وئی )َفراِئد الّسَ شـیخ اإلسـالم َحّمُ

بـن بـدران _ ایـن حدیـث را بـر او قراءت نموده _ از قاضی محّمد بن عبدالّصمد1 بن ابی الفضل 

خزسـتانی2 _ بـا اجـازۀ روایـت _ از ابوعبـداهّلل محّمـد بن َفضل غراوی _ با اجـازۀ روایت _ از ابوبکر 

احمـد بـن حسـین بیهقـی حافـظ، از ابوبکـر احمـد بـن حسـین قاضـی، از ابوجعفـر محّمـد بـن 

علـی بـن ُدَحیـم، از احمـد بـن حـاِزم بـن ابی َغـَرَزه، از ابوَغّسـان مالـک، از ُفَضیـل بـن مـرزوق، از 

ابواسـحاق، از سـعید بـن ابی ُحـّدان و عمـرو ذی ُمـّر روایـت کـرده اسـت: »علـی گفـت: ›شـما را 

بـه خداونـد سـوگند داده، گـواه می گیـرم _ و جـز اصحـاب رسـول خدا را گـواه نمی گیـرم _ : هـر کـه 

خطبـۀ رسـول خدا؟ص؟ را در روز غدیـر خـّم شـنیده، شـهادت دهـد.‹ پـس 12 مـرد، 6 تـن از کنـار 

سـعید و 6 تن از کنار عمرو ذی ُمّر، برخاسـتند و گواهی دادند که از رسـول خدا؟ص؟ شـنیده اند3: 

›بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمن بـدار هر که 

را بـا او دشـمنی ورزد؛ و یاریگـرش را یـاری نمـا و دوسـتارش را دوسـت بـدار و دشـمنش را دشـمن 

شمار.‹«

10. سعید بن َوْهب.

شرح حال او در صفحۀ 65 گذشت.

از  شـریک،  از  َاْودی،  حکیـم  بـن  علـی  از   )]189/1[  118/1 )المسـند:  حنبـل  بـن  احمـد 

مَطین، بدین ترتیب آمده است: جمال الّدین  که از مکانی دیگر در َفراِئد الّسَ 1. درسِت آن، عبدالّصمد بن محّمد است 
ابوالقاسم عبدالّصمد بن محّمد انصاری َحَرْستانی.)غ.(

2. در چاپ مرکز الغدیر، َحَرْستائی آمده است.)م.(

که در آن افتادگی رخ داده است. 3. عبارت این نسخه چنین بود؛ و روشن است 
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ابواسـحاق، از سـعید و زیـد بـن ُیَثْیـع، بـا لفظـی کـه در صفحـۀ 156 آوردیـم؛ و نیـز همـو )همـان: 

366/5 ]504/6[( از محّمـد بـن جعفـر، از ُشـعبه، از ابواسـحاق، از سـعید بـن َوْهـب آورده اسـت: 

»علی از مردم گواهی خواسـت و 5 یا 6 تن از اصحاب پیامبر؟ص؟ برخاسـتند و شـهادت دادند 

کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹«

َمـْرَوزی،  ُحَریـث  بـن  حسـین  از  ]ص117[(  ص26  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ :  )خصائـص  َنسـائی 

از َفضـل بـن موسـی، از اعمـش سـلیمان، از ابواسـحاق عمـرو، از سـعید روایـت کـرده اسـت: 

»علـی _ کـّرم اهّلل وجهـه _ در َرْحَبـه گفـت: ›شـما را بـه خداونـد سـوگند داده، گـواه می گیـرم: هـر که در 

روز غدیر خّم این سـخن رسـول خدا؟ص؟ را شـنیده، شـهادت دهد: “همانا خداوند و رسـول او، 

بـر مؤمنـان والیـت دارنـد؛ و هـر کـه من بر او والیت دارم، این علی نیز  بر او  والیت دارد. بارخدایا! 

دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمن بـدار هـر کـه را بـا او 

دشمنی ورزد؛ و یاریگرش را یاری نما.”‹«

سـعید گویـد: »6 تـن از کنـار مـن برخاسـتند.« و زیـد بـن ُیَثْیـع نیـز گویـد: »6 تـن از کنـار مـن 

برخاسـتند.« عمـرو ذی ُمـّر هـم همیـن روایـت را بـا افزودن این بخش به سـخن پیامبـر؟ص؟ آورده 

اسـت: »و دوسـتارش را دوسـت بـدار و دشـمنش را دشـمن شـمار.«

َنسـائی  نیـز  اسـت.  کـرده  روایـت  ذی ُمـّر  عمـرو  از  ابواسـحاق،  از  اسـرائیل،  را  خبـر  ایـن 

)خصائـص امیرالمؤمنیـن؟ع؟ : ص40 ]ص167[( آن را از یوسـف بـن عیسـی، از َفضـل بـن موسـی، 

از اعمـش، تـا پایـان همـان سـند بـا همـان عبارت آورده اسـت. همـو )خصائـص امیرالمؤمنین؟ع؟ : 

ص22 ]ص101[( از محّمد بن ُمَثّنٰی، از محّمد بن جعفر ُغْنَدر، از ُشـعبه، از ابواسـحاق، از سـعید 

بن َوْهب روایت کرده اسـت: »5 یا 6 تن از اصحاب رسـول خدا؟ص؟ برخاسـتند و گواهی دادند 

کـه پیامبـر؟ص؟ فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹«

رازی،  محّمـد  بـن  عبـداهّلل  ابوسـعید  از  ب، 
ّ

َجـال ابوبکـر  از  الفتـی(  )زیـن  عاصمـی  مـه 
ّ

عال

از ابواحمـد بـن ُمّنـۀ نیشـابوری، از ابوجعفـر َحْضَرمـی، از علـی بـن سـعید ِکْنـدی، از َجریـر بـن 

173/1

)352(

)353(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 1( 304

سـری َهْمدانـی، از سـعید روایـت کـرده اسـت: »امیرالمؤمنیـن _ کـّرم اهّلل وجهـه _ در َرْحَبـه مـردم را 

گـواه گرفـت و گفـت: ›شـما را بـه خداونـد سـوگند داده، گـواه می گیـرم: هـر مـردی کـه ایـن سـخن 

رسـول خدا؟ص؟ را شـنیده، شـهادت دهـد: “هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او 

اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمن بدار 

هـر کـه را بـا او دشـمنی ورزد.”‹ پـس 12 مـرد برخاسـتند و شـهادت دادنـد.«

ابن اثیـر )ُاْسـد الغابـه: 321/3 ]492/3[( از ابوالعّبـاس بـن ُعْقـَده، از طریـق موسـی بـن َنْضـر، 

از ابوغیـالن سـعد بـن طالـب، از ابواسـحاق، از سـعید بـن َوْهـب و عمـرو ذی ُمـّر  و  زیـد بـن ُیَثْیـع 

و هانـی بـن هانـی و کسـانی دیگـر کـه بـه گفتـۀ ابواسـحاق در شـمار نیاینـد، روایـت کـرده اسـت: 

»علـی در َرْحَبـه مـردم را گـواه گرفـت کـه بـه ایـن سـخن رسـول خدا؟ص؟ شـهادت دهنـد: ›هـر کـه 

مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کن هر کـه او را 

دوسـت بدارد و یاری کند؛ و دشـمن بدار هر که را با او دشـمنی ورزد.‹ پس تعدادی برخاسـتند 

و شـهادت دادند که از رسـول خدا؟ص؟ این سـخن را شـنیده اند؛ اّما برخی نیز کتمان شـهادت 

نمودنـد و اینـان همـه یـا نابینـا شـدند و یـا دچـار گرفتـاری سـخت گشـتند؛ از جملـه یزیـد بـن 

ودیعـه و عبدالّرحمـان بـن ُمْدِلـج. ایـن خبـر را ابوموسـی بـا ذکـر سـند آورده اسـت.«

بـن  عبدالّرحمـان  حـال  شـرح  در   )421/2 )اإلصابـه:  ابن َحَجـر  را  ابن ُعْقـَده  حدیـث  ایـن 

ُمْدِلـج آورده و گفتـه اسـت: »ایـن خبـر را ابوالعّبـاس بـن ُعْقـَده )المـواالة( از طریـق موسـی بـن َنْضر 

بـن ربیـع حمصـی، از سـعد بـن طالـب ابوغیـالن، از ابواسـحاق، از چنـد تـن کـه وی نتوانسـته 

همگـی را شـمار کنـد، آورده اسـت: »علـی در َرْحَبـه مـردم را گـواه گرفـت کـه هـر کـه ایـن سـخن 

رسـول خدا؟ص؟ را شـنیده، شـهادت دهـد: ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او 

اسـت.‹ پـس گروهـی، از جملـه عبدالّرحمـان بـن ُمْدِلـج، برخاسـتند و شـهادت دادنـد کـه ایـن 

 سـخن را از رسـول خدا؟ص؟ شـنیده اند. ایـن خبـر را ابن شـاهین از ابن ُعْقـَده بـا ذکـر سـند آورده 

و ابوموسی نیز آن را در شمار احادیِث المستدرک ذکر کرده است.«
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روشـن اسـت که چگونه ابن َحَجر با متن و سـند این حدیث بازی کرده و آن را از این روی 

بـه آن روی گردانـده، بدیـن سـان کـه نام هـای راویـان چهارگانـۀ آن را انداختـه و ماجـرای کتمـان 

کننـدگان شـهادت و بـه نفریـن گرفتار شـدن ایشـان را حذف نمـوده و عبدالّرحمان بـن ُمْدِلج را 

که کتمان کننده بوده، راوی قلمداد نموده و نام یزید بن ودیعه را اساسـًا انداخته اسـت. درود 

خدا بر این گونه امانت در نقل! و چه بسیار است همانند این کارها از ابن َحَجر در اإلصابه!

حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 104/9( از طریـق احمـد، این خبر را روایت نمـوده و راویان آن 

جز ِفْطر را راوی حدیث صحیح شـمرده و ِفْطر را ثقه دانسـته اسـت.

هایـه: 209/5 ]229/5[( بـه نقـل از احمـد بـه هـر دو طریـق وی و َنسـائی؛  ابن َکثیـر )البدایـة و الّنِ

و از طریـق ابن َجریـر، از احمـد بـن منصـور، از عبدالـّرّزاق، از اسـرائیل، از ابواسـحاق، از سـعید 

و عبدخیـر؛ و همـو )همـان: 347/7 ]384/7[( از طریـق ابن ُعْقـَده بـا سـندی کـه در بخـش زیـد 

بـن ُیَثْیـع آوردیـم؛ و از طریـق حافـظ عبدالـّرّزاق، از اسـرائیل، از ابواسـحاق، از سـعید؛ و از طریـق 

احمـد، از محّمـد ُغْنـَدر، از ُشـعبه، از ابواسـحاق، از سـعید بـن َوْهـب این روایت را آورده اسـت.

نیــز خوارزمــی )المناقــب: ص94 ]ص156[( بــا ســندش از حافــظ عبدالــّرّزاق، از اســرائیل، از 

ابواســحاق، از ســعید و عبدخیــر آورده اســت: »از علــی شــنیدیم کــه در َرْحَبــۀ کوفــه، گفــت: 

›شــما را بــه خداونــد ســوگند داده، گــواه می گیــرم: هــر کــه ایــن ســخن رســول خدا؟ص؟ را شــنیده، 

شــهادت دهــد: “هــر کــه مــن بــر وی والیــت دارم، علــی نیــز مــوالی او اســت.”‹ پــس شــماری از 

اصحــاب پیامبــر؟ص؟ برخاســتند و همگــی گواهــی دادنــد کــه ایــن ســخن را از رســول خدا؟ص؟ 

شــنیده اند.«

در این میان، طریق های دیگری نیز هست که در بخش زید بن ُیَثْیع گذشت.

یثی _ از اصحاب _ )د. 110/108/102/100(�
َ
ۀ ل

َ
11. ابوالُسفیل عامر بن واِثل

احمد بن حنبل )المسـند: 370/4 ]498/5[( از حسـین بن محّمد و ابوُنَعیم َمْعنی، از ِفْطر، 

از ابوالُطفیـل روایـت کـرده اسـت: »علـی؟ع؟ مـردم را در َرْحَبـه گـردآورد و بـه ایشـان گفـت: ›شـما 
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را بـه خداونـد سـوگند داده، گـواه می گیـرم: هـر مـرد مسـلمانی که سـخن رسـول خدا؟ص؟ را در روز 

غدیـر خـّم شـنیده، برخیـزد.‹ پس 30 تن برخاسـتند.«

ابوُنَعیـم _ شـرح حـال وی در صفحـۀ 85 گذشـت _ گویـد: »بسـیاری برخاسـتند و گواهـی 

دادنـد کـه پیامبـر؟ص؟ دسـت او را برگرفـت و بـه مردم فرمود: ›آیا می دانیـد که من بر مؤمنان بیش 

از خودشـان والیت دارم؟‹ گفتند: ›آری؛ ای رسـول خدا؟ص؟ !‹ فرمود: ›هر که من بر وی والیت 

دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و  یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و 

یـاری کنـد؛ و دشـمن بـدار هر کـه را با او دشـمنی ورزد.‹«

 ]ابوالُطفیــل[ گویــد: »پــس بیــرون آمــدم، در حالــی کــه گویــی در جــان خــود، چیــزی حــس 

 می کــردم.1 ســپس بــه زیــد بــن ارقــم برخــوردم و بــه وی گفتــم: ›مــن از علــی؟ضر؟ شــنیدم کــه چنین 

و چنــان گفــت.‹ زیــد گفــت: ›چــرا بــاور نــداری؟ مــن، خــود، از رســول خدا؟ص؟ شــنیدم کــه 

چنین فرمود.‹«

همین روایت را با همین سـند و متن، حافظ َهیَثمی )مجمع الّزوائد: 104/9( از احمد آورده 

و گفتـه اسـت: »راویـان آن، راویـان حدیـث صحیـح هسـتند، مگـر ِفْطـر بـن خلیفـه کـه او هم ثقه 

است.«

َنسـائی )خصائـص امیرالمؤمنیـن؟ع؟ : ص17 ]ص113[( ایـن خبـر را بـا ذکـر سـند از هـارون بـن 

عبـداهّلل بغـدادی حّمـال، از ُمْصَعـب بـن ِمقـدام، از  ِفْطـر  بـن خلیفـه، از ابوالُطفیل آورده اسـت. 

نیـز همـو ایـن روایـت را از ابـوداوود، از محّمـد بـن سـلیمان، از ِفْطـر، از ابوالُطفیـل، بـا همـان لفـظ 

نقل کرده است.

اسـتادش  از  الفتـی(  )زیـن  عاصمـی  محّمـد  بـن  احمـد  ابومحّمـد  را  روایـت  همیـن  نیـز 

ب، از ابواحمـد َهْمدانـی، از ابوعبـداهّلل محّمـد صّفـار، از احمـد بـن ِمْهـران، از علـی بـن 
ّ

ابن َجـال

ابوالُطفیـل آورده اسـت� از  ِفْطـر،  از  قـادم، 

کـه در  ِضـره ]114/3[( عبـارت او را چنیـن آورده اسـت: »پـس بیـرون شـدم، در حالـی  1. محّب الّدیـن طبـری )الّریـاض الّنَ
باطـن خـود، قـدری احسـاس تردیـد می کـردم.«

)356(
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همو  از  استادش محّمد بن احمد، از علی بن ابراهیم بن علی َهْمدانی، از محّمد بن عبداهّلل، 

از احمد بن محّمد لّباد، از ابوُنَعیم، از ِفْطر، از ابوالُطفیل، این حدیث را نقل کرده است.

گنجـی شـافعی )کفایـة الّطالـب: ص13 ]ص55[( از اسـتادش یحیـی بـن ابی المعالی محّمد 

بـن علـی ُقَرشـی، از ابوعلـی حنبـل بـن عبداهّلل بغدادی، از ابوالقاسـم بن ُحَصیـن، از ابوعلی بن 

ِهـب، از ابوبکـر َقطیعـی، از عبـداهّلل بـن احمـد، از پـدرش، ... _ تـا پایـان همـان سـند احمـد _ 
ْ

ُمذ

ایـن روایت را آورده اسـت.

ِضـره: 169/2 ]114/3[( ایـن روایـت را بـا لفـظ یـاد شـده  نیـز محّب الّدیـن طبـری )الّریـاض الّنَ

آورده کـه در پایـان آن، آمـده اسـت: »بـه ِفْطـر _ روایـت کننـدۀ حدیـث _ گفتـم: ›میـان این سـخن 

و وفات وی، چه اندازه فاصله بود؟‹ گفت: ›100 روز.‹«

ابوحاِتم این حدیث را با ذکر سند آورده و گفته است: »مراد او، وفات علی بن ابی طالب است.1«

ایـن  ]ص52[(  ص20  األبـرار:  )ُنـُزل  َبَدخشـانی  و  ]231/5[(؛   211/5 هایـه:  الّنِ و  )البدایـة  ابن َکثیـر 

بـا لفـظ او آورده انـد. حدیـث را از طریـق احمـد و 

ابومحّمـــد  شـــریف  از  ابوموســـی،  اســـتادش  از   )]252/6[  276/5 الغابـــه:  )ُاْســـد  ابن اثیـــر 

 حمـــزۀ علـــوی، از احمـــد باطرقانـــی، از ابومســـلم بـــن َشـــْهدل، از ابوالعّبـــاس بـــن ُعْقـــَده، از 

محّمـــد اشـــعری، از رجـــاء بـــن عبـــداهّلل، از محّمـــد بـــن َکثیـــر، از ِفْطـــر و ابن الجـــارود، از ابوالُطفیـــل 

ـــد ســـوگند داده، گـــواه  ـــه خداون ـــم کـــه گفـــت: ›شـــما را ب ـــزد علـــی بودی ـــا ن روایـــت کـــرده اســـت: »م

می گیـــرم: هـــر کـــس روز غدیـــر خـــّم حاضـــر بـــوده، گواهـــی دهـــد.‹ پـــس 17 تـــن، از جملـــه ابوُقدامـــۀ 

انصـــاری، برخاســـتند و گفتنـــد:

›گواهــی می دهیــم کــه همــراه رســول خدا؟ص؟ از حّجــة الــوداع بازمی گشــتیم کــه وی فرمــان 

1. در عبـارت عاصمـی آمـده اسـت: »میـان سـخن رسـول خدا؟ص؟ بـا وفاتـش چـه انـدازه فاصلـه بـود؟« این بیان نـه با وفات 
پیامبـر؟ص؟ سـازگار اسـت و نـه بـا وفـات امیرالمؤمنیـن _ صلـوات اهّلل علیـه _ . بـا وفـات امیرالمؤمنین؟ع؟ نمی سـازد؛ زیرا 
ایـن گواه خواهـی در آغـاز خالفـت ظاهـری وی بـه سـال 35 بـوده و ایشـان حـدود 5 سـال پس از آن، می زیسـته اسـت. نیز 
بـا وفـات رسول خدا؟ص؟سـازگار نیسـت؛ زیـرا ایشـان 70 روز پـس از غدیـر خـّم وفـات نمـود. البّتـه ایـن، بـه زمـان ذکـر شـده 

در روایـت، نزدیک تـر اسـت.
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داد تــا شــاخ درختــان را درهــم پیچیدنــد و بــر آن هــا پارچــه افکندنــد و صــالی نمــاز جماعــت 

درداد و آن گاه کــه بــرون گشــتیم و نمــاز گزاردیــم، برخاســت و پــس از ســپاس و ســتایش خداونــد، 

فرمــود: “ای مــردم! آیــا می دانیــد کــه خداونــد؟زع؟ بــر مــن و همــۀ مؤمنــان والیــت دارد و مــن نیــز 

بــر شــما بیــش از خودتــان والیــت دارم؟” و ایــن را چنــد بــار فرمــود. گفتیــم: “آری.” ســپس وی 

دســت تــو را برگرفــت و ســه بــار فرمــود: “هــر کــه مــن بــر وی والیــت دارم، علــی نیــز مــوالی او اســت. 

بارخدایــا! دوســت بــدار و  یــاری کــن هــر کــه او را دوســت بــدارد و یــاری کنــد؛ و دشــمن بــدار هــر 

کــه را بــا او دشــمنی ورزد.”‹«

ایـن روایـت را ابوموسـی بـا ذکـر سـند آورده و نیـز ابن َحَجـر )اإلصابـه: 159/4( آن را از طریـق 

ابن ُعْقـَده )المـواالة( نقـل کـرده اسـت.

سـّید نورالّدیـن َسـْمهودی )جواهـر الِعْقَدیـن ]برگـۀ 170[( بـه نقـل از حافـظ ابوُنَعیـم اصفهانـی 

)ِحلیـة األولیـاء( از ابوالُطفیـل آورده اسـت:

»علــی؟ضر؟ برخاســت و پــس از ســپاس و ســتایش خداونــد، گفــت: ›شــما را بــه خداونــد 

ــز کســی کــه  ــزد و هرگ ــوده، برخی ــر خــّم شــاهد ب ــه در روز غدی ــرم: هــر ک ــواه می گی ســوگند داده، گ

خــود، حاضــر نبــوده و بعــدًا بــه او خبــر داده انــد، برنخیــزد؛ بلکــه تنهــا کســی شــهادت دهــد 

ــا دلــش دریافــت کــرده باشــد.‹ پــس 17 مــرد برخاســتند،  ــا دو گــوش خویــش، شــنیده و ب کــه ب

از جملــه: ُخَزیمــة بــن ثابــت، ســهل بــن ســعد، َعــدّی بــن حاِتــم، ُعْقبــة بــن عامــر، ابواّیــوب 

انصــاری، ابوســعید ُخــْدری، ابوشــریح ُخزاعــی، ابوُقدامــۀ انصــاری، ابولیلــی1، ابوَهیَثــم بــن 

هــان، و مردانــی از قریــش. ســپس علــی؟ضر؟ گفــت: ›آن چــه را شــنیدید، گواهــی دهیــد.‹  َتِیّ

بازمی گشــتیم.  الــوداع  حّجــة  از  رســول خدا؟ص؟  همــراه  کــه  گواهیــم  ›مــا  گفتنــد:  ایشــان 

کردنــد  کوتــاه  را  درختــان  شــاخ  تــا  داد  فرمــان  آمــده،  بــرون  رســول خدا؟ص؟  ظهــر،  هنــگام 

گشــتیم  بــرون  کــه  آن گاه  و  درداد  جماعــت  نمــاز  صــالی  و  افکندنــد  پارچــه  آن هــا  بــر   و 

1. نام وی در ینابیع الموّده، ابوَیْعلٰی آمده؛ و او شّداد بن اوس )د. 58( است.
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و نمــاز گزاردیــم، برخاســت و پــس از ســپاس و ســتایش خداونــد، فرمــود: “ای مــردم! چــه گویید؟” 

گفتنــد: “تــو پیــام خداونــد را ابــالغ نمــودی.” ســه بــار فرمــود: “خداونــدا! گــواه باش.”

سـپس فرمود: “به زودی من به سـوی خداوند فراخوانده شـوم و دعوتش را اجابت نمایم. 

هـم از مـن و هـم از شـما بازخواسـت خواهـد شـد. ای مـردم! همانـا مـن دو یـادگار گرانمایـه در 

گر بـه آن دو چنـگ زنید،  میانتـان می نهـم؛ کتـاب خداونـد و خاندانـم کـه عتـرت مـن هسـتند. ا

هرگـز گمـراه نگردیـد. پـس مراقـب باشـید کـه پس از من با آن دو چه می کنیـد! و آن دو هرگز از هم 

گاه به من  جـدا نگردنـد تـا آن گاه کـه در کنـارۀ حوض، بر من درآیند. ایـن را خداوند باریک بیِن آ

خبر داده است.”

آن گاه، فرمـود: “هرآینـه خداونـد بـر مـن والیـت دارد و من بر مؤمنان والیـت دارم. آیا ندانید 

کـه مـن بـر شـما بیـش از خودتـان والیـت دارم؟” گفتنـد: “آری؛ چنیـن اسـت.” و سـه بـار ایـن 

سخن گذشت. سپس وی دست تو را _ ای امیرالمؤمنین! _ برگرفت و آن را برافراشت و فرمود: 

“هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و  یـاری کـن 

هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمن بـدار هر که را بـا او دشـمنی ورزد.”‹ علی گفت: 

›راسـت گفتیـد؛ و مـن، خـود، بـر این سـخن گواهم.‹«

ُقْنـــُدوزی حنفـــی )ینابیـــع المـــوّده: ص38 ]36/1[( ایـــن روایـــت را از َســـْمهودی حکایـــت کـــرده 

َکثیـــر مّکـــی شـــافعی )وســـیلة المـــآل فـــی عـــّد  اســـت. نیـــز شـــیخ احمـــد بـــن َفضـــل بـــن محّمـــد با

مناقـــب اآلل ]ص118[( آن را بـــا همیـــن لفـــظ ذکـــر نمـــوده اســـت.

12. ابوُعماره عبدخیر بن یزید َهْمدانی کوفی.

شرح حال او در صفحۀ 67 گذشت.

خوارزمـی )المناقـب: ص94 ]ص156[( بـا ذکـر سـند از حافـظ احمـد بـن حسـین بیهقـی، از 

ری _ در بغداد _ از اسماعیل بن محّمد 
َ

ابومحّمد عبداهّلل بن یحیی بن هارون بن عبدالجّبار ُسّک

 صّفـار، از احمـد بـن منصـور  َرمـادی، از عبدالـّرّزاق، از اسـرائیل، از ابواسـحاق، از سـعید بـن َوْهـب 
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و عبدخیـر ... _ تـا پایـان سـند یـاد شـده در صفحـۀ 174 _ این روایـت را آورده اسـت. در آن جا، این 

روایـت را از ابن َکثیـر، از طریـق ابن َجریـر، از سـعید و عبدخیـر آوردیم. بدان مراجعه کنید.

13. عبدالّرحمان بن ابی لیلی.

شرح حال او در صفحۀ 67 گذشت.

احمد بن حنبل )المسـند: 119/1 ]191/1[( با ذکر سـند از ُعَبیداهّلل بن عمر قواریری، از یونس 

بـن ارقـم، از یزیـد بـن ابی زیاد، از عبدالّرحمان بن ابی لیلی روایت کرده اسـت:

»دیـدم کـه علـی؟ضر؟ در َرْحَبـه مـردم را گـواه گرفـت و گفـت: ›شـما را بـه خداونـد سـوگند 

برخیـزد  روز غدیـر خـّم شـنیده،  را در  ایـن سـخن رسـول خدا؟ص؟  کـه  گـواه می گیـرم: هـر   داده، 

و گواهی دهد: “هر که من بر وی والیت دارم، علی نیز موالی او است.”‹

_ عبدالّرحمان گوید: _ پس 12 تن از بدریان برخاستند؛ گویی هم اینک به یکی از ایشان 

می نگـرم1. پـس گفتنـد: ›مـا گواهـی دهیـم کـه از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدیم کـه در روز غدیـر خـّم 

فرمـود: “آیـا مـن بیـش از خـود مؤمنـان بـر ایشـان والیـت نـدارم؛ و آیـا همسـران مـن، بـر ایشـان حّق 

مـادری ندارنـد؟” گفتیـم: “آری؛ ای رسـول خدا؟ص؟ !” فرمـود: “پـس هـر کـه مـن بـر وی والیـت 

 دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد 

و یاری کند؛ و دشمن بدار هر که را با او دشمنی ورزد.”‹«

نیـز همـو )همـان: 119/1 ]192/1[( از احمـد بـن عمـر وکیعـی، از زیـد بـن حبـاب، از ولیـد بـن 

ک بـن ُعَبیـد بـن ولیـد َعْبسـی، از عبدالّرحمـان بن ابی لیلـی _ در  ُعْقبـة بـن نـزار َعْبسـی، از َسـّما

محضـر او _ روایـت کـرده کـه وی گـواه بـوده کـه علـی، در َرْحَبه گفت: »شـما را به خداوند سـوگند 

داده، گـواه می گیـرم: هـر کـس در روز غدیـر خـّم سـخن رسـول خدا؟ص؟ را شـنیده و آن را دیـده، 

برخیـزد؛ و برنخیـزد مگـر کسـی کـه آن را ]بـه چشـم خویـش[ دیـده ]و بـه گـوش خـود، شـنیده[ 

1. در ایـن عبـارت، افتادگـی رخ داده اسـت. بـه آن چـه اندکـی پس از این، به نقل از ابن اثیر )ُاْسـد الغابـه: 28/4 ]108/4[( 
خواهـد آمد، بنگرید.
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اسـت.« پـس 12 مـرد برخاسـتند و گفتنـد: »مـا، خـود، دیدیـم و شـنیدیم کـه پیامبر؟ص؟ دسـت او 

را برگرفـت و فرمـود: ›بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ 

و دشـمن بـدار هـر کـه را بـا او دشـمنی ورزد؛ و دوسـتارش را دوسـت بـدار و دشـمنش را دشـمن 

شـمار و یاریگـرش را یـاری نمـا و هـر کـه یـاری اش را فرونهـد، یـاری اش را فرونـه.‹« در آن میـان، 

همـۀ گواهـان غدیـر خـّم برخاسـتند، جـز سـه تـن که علـی ایشـان را نفرین نمـود و نفرینـش دامن 

آنـان را گرفـت.

همچنیـن احمـد بـن محّمـد عاصمـی )زیـن الفتـی( از اسـتاد پارسـا ابوعبـداهّلل احمـد بـن 

مهاجر، از اسـتاد پارسـا ابوعلی َهَروی، از عبداهّلل بن ُعروه، از یوسـف بن موسـی َقّطان، از مالک 

بن اسـماعیل، از جعفر بن زیاد احمر، از یزید بن ابی زیاد، از مسـلم بن سـالم، از عبدالّرحمان، 

با لفظ نخست از دو حدیثی که از احمد ذکر گشت، این روایت را آورده است.

ــد  ــظ، از محّم ــن لف ــا همی ــده را ب ــاد ش ــت ی ــداد: 236/14( روای ــخ بغ ــدادی )تاری ــب بغ خطی

بــن عمــر بــن ُبَکیــر، از ابوعمــر یحیــی بــن محّمــد بــن عمــر اخبــاری _ بــه ســال 363 _ از ابوجعفــر 

احمــد بــن محّمــد ُضَبعــی، از عبــداهّلل بــن ســعید ِکْنــدی _ ابوســعید اشــّج _ از عــالء بــن ســالم 

عّطــار، از یزیــد بــن ابی زیــاد، از عبدالّرحمــان آورده اســت: »در َرْحَبــه، از علــی شــنیدم: › ... _ تــا 

پایــان حدیــث _ .‹«

َطحاوی )مشـکل اآلثار: 308/2( از عبدالّرحمان روایت کرده اسـت: »از علی شـنیدم: ›شـما 

را بـه خداونـد سـوگند داده، گـواه می گیـرم: هـر کـس سـخن رسـول خدا؟ص؟ را در روز غدیـر خـّم 

شـنیده، برخیـزد.‹ پـس 12 تـن از بدریـان برخاسـتند و گفتنـد: ›رسـول خدا؟ص؟ دسـت علـی را 

برگرفـت و برافراشـت و فرمـود: “ای مـردم! آیـا مـن بـر مؤمنـان بیـش از خودشـان والیـت نـدارم؟” 

گفتنـد: “آری؛ ای رسـول خدا؟ص؟ !” فرمـود: “بارخدایـا! هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، ایـن نیـز 

مـوالی او اسـت.”‹ _ آن گاه، بقیـۀ حدیـث را روایـت کـرده اسـت _ .«

ابن اثیـر )ُاْسـد الغابـه: 28/4 ]108/4[( از ابوالفضـل بـن ُعَبیـداهّلل فقیـه، بـا ذکـر سـند از ابوَیْعلٰی 
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احمـد بـن علـی، از قواریـری، از یونـس بن ارقم، از یزید بن ابی زیاد، از عبدالّرحمان بن ابی لیلی 

روایت کرده اسـت:

»در َرْحَبـه، علـی را دیـدم کـه مـردم را گـواه گرفتـه، گفـت: ›شـما را به خداوند سـوگند داده، 

گـواه می گیـرم: هـر کـه ایـن سـخن رسـول خدا؟ص؟ را در روز غدیر خّم شـنیده، برخیـزد: “هر که من 

بر وی والیت دارم، علی نیز موالی او است.”‹

کنـون می بینـم کـه  _ عبدالّرحمـان گویـد: _ پـس 12 تـن از بدریـان برخاسـتند؛ گویـی هم ا

یکـی از ایشـان شـلواری بـه تـن داشـت. سـپس گفتنـد: ›مـا گواهـی دهیـم کـه از رسـول خدا؟ص؟ 

شـنیدیم کـه در روز غدیـر خـّم فرمـود: “آیـا مـن بـر مؤمنـان بیـش از خودشـان والیـت نـدارم؛ و آیـا 

همسـران مـن بـر آنـان حّق مـادری ندارنـد؟” گفتیم: “آری؛ ای رسـول خدا؟ص؟ !” فرمـود: “هر که 

مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایا! دوسـت بـدار و  یاری کن هـر که او را 

دوسـت بـدارد و  یـاری کنـد؛ و دشـمن بـدار هـر کـه را بـا او دشـمنی ورزد.”‹«

آن گاه، ابن اثیـر گویـد: »هماننـد ایـن خبـر از َبـراء بـن عـازب روایـت شـده و در آن، چنیـن 

افـزوده: ›عمـر بـن خّطـاب گفـت: “ای پسـر ابوطالـب! امـروز بـر هـر مؤمنـی والیـت یافتـی.”‹«

بـن  اسـماعیل  ابوالفضـل  اسـتادش  از   )]69/1[ دهـم  بـاب  ـمَطین:  الّسَ )َفراِئـد  وئـی  َحّمُ نیـز 

ابی عبداهّلل بن َحّماد َعْسَقالنی در کتابش، از استاد حنبل بن عبداهّلل بن سعادۀ مّکی ُرصافی 

_ از راه شـنیدن _ از ابوالقاسـم هبـة اهّلل بـن محّمـد بـن عبدالواحـد بـن ُحَصیـن _ از راه شـنیدن _ از 

ِهـب _ از راه شـنیدن _ از ابوبکـر َقطیعـی، از ابوعبدالّرحمـان عبـداهّلل بـن احمد بن 
ْ

ابوعلـی بـن ُمذ

حنبـل، از ..._ تـا پایـان سـند و لفظـی کـه هـر دو، ذکـر شـد _ ایـن خبـر را روایـت کـرده اسـت.

مـرا  داد  خبـر  گویـد:   )]48 و  ]ص47  ص3  المطالـب:  )أسـنی  شـافعی  َجـَزری  شـمس الّدین 

ابوحفص عمر بن حسـن مراغی در آن چه رو در رو با من گفت و گو کرد، از ابوالفتح یوسـف بن 

یعقـوب َشـیبانی، از ابوالیمـن زیـد ِکْنـدی، از ابومنصـور قـّزاز، از ابوبکـر بـن ثابـت، از محّمـد بـن 

عمـر، از ابوعمـر ..._ تـا پایـان سـند خطیـب بغـدادی کـه اندکـی پیـش، نقـل شـد _ ایـن روایت را 

آورده است.
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همـو سـپس گفتـه اسـت: »ایـن حدیـث، از ایـن وجـه حسـن؛ و از وجـوه فـراوان، صحیـح 

است و از امیرالمؤمنین علی و نیز پیامبر؟ص؟ به تواتر رسیده است.«

حافـظ ابوبکـر1 َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 105/9( بـا لفظـی کـه از ابن اثیر یاد شـد، ایـن روایت را 

از عبـداهّلل بـن احمـد و حافـظ ابوَیْعلـٰی نقـل نمـوده و راویان آن را ثقه شـمرده اسـت.

هایـه: 211/5( از طریـق احمـد و با دو لفظ یاد شـده، این خبر را آورده  نیـز ابن َکثیـر )البدایـة و الّنِ

و پس از لفظ دوم گفته است: »این خبر از عبداألعلی بن عامر َثْعلبی و جز او، از عبدالّرحمان 

بن ابی لیلی، نیز با همین لفظ روایت شـده اسـت.«

هایـه: 346/7( از طریـق ابوَیْعلـٰی و احمـد، بـا هـر دو سـندش، ایـن روایـت را  همـو )البدایـة و الّنِ

آورده و گفتـه اسـت: »بـه همیـن گونـه، ابـوداوود ُطهـوی _ عیسـی بـن مسـلم _ از عمـرو بـن عبداهّلل 

َثْعلبـی، هـر دو از عبدالّرحمـان، ایـن خبـر را آورده   بـن هنـد جملـی، از عبداألعلـی بـن عامـر 

اسـت.« سـپس آن را بـه همـان سـان نقـل کـرده اسـت.

سـیوطی در جمـع الجوامـع چنـان کـه در کنـز العّمـال: 397/6 ]131/13[ آمـده، از داَرُقْطنـی، این 

حدیـث را آورده کـه لفـظ آن چنیـن اسـت: »علـی بـه خطبـه پرداخـت و گفـت: ›همگـی را بـه 

حـّق مسـلمانی، سـوگند می دهـم کـه هـر کـس ایـن سـخن را از رسـول خدا؟ص؟ در روز غدیـر خـّم _ 

در حالـی کـه دسـت مـرا برگرفتـه بـود _ شـنیده، برخیـزد و گواهـی دهـد: “ای گـروه مسـلمانان! آیا 

مـن بیـش از خودتـان، بـر شـما والیـت نـدارم؟” گفتنـد: “آری؛ ای رسـول خدا!” فرمـود: “هـر کـه 

مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و  یـاری کـن هـر کـه او 

را دوسـت بدارد و  یاری کند؛ و دشـمن بدار هر که را با او دشـمنی ورزد؛ و دوسـتارش را دوسـت 

بـدار و دشـمنش را دشـمن شـمار و یاریگـرش را یـاری نمـا و هـر کـه یـاری اش را فرونهـد، یـاری اش 

را فرونـه.”‹ پـس ده و انـدی مـرد برخاسـتند و شـهادت دادنـد و گروهـی نیـز کتمـان شـهادت 

نمودنـد؛ و اینـان از دنیـا نرفتنـد مگـر آن کـه یـا نابینـا شـدند و یـا بـه پیسـی دچـار گشـتند.«

گذشت.)غ.( که در شرح حالش در صفحۀ 275  1. درسِت آن، ابوالحسن علی بن ابی بکر است؛ چنان 
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نیز آن را صاحب کنز العّمال )407/6 ]170/13[( با لفظ نخسـت احمد، از طریق عبداهّلل بن 

احمد و ابوَیْعلٰی موصلی و ابن َجریر طبری و خطیب بغدادی و ضیاء َمْقِدسی آورده است.

کتفـاء( آن را بـا لفـظ نخسـت احمـد، بـه نقـل از زوائد المسـند  همچنیـن َوّصابـی شـافعی )اإل

عبـداهّلل بـن احمـد ]ص413[ و از طریـق ابوَیْعلـٰی )المسـند ]428/1[( و ابن َجریـر طبـری )تهذیـب اآلثـار( 

و خطیـب بغـدادی )تاریـخ بغـداد( و ضیـاء َمْقِدسـی )المختاره( آورده اسـت. )عبقات األنـوار: 132/2 

)]71/7[

14. عمرو ذی ُمّر.

شرح حال او در صفحۀ 69 گذشت.

احمد بن حنبل )المسـند: 118/1 ]189/1[( از علی بن حکیم، از شـریک، از ابواسـحاق، از 

که در صفحۀ 171 ذکر شـد، آورده؛ با این  عمرو همانند حدیث ابواسـحاق، از سـعید و زید را 

که یاری اش را فرونهد، یاری اش را فرونه.« افزوده: »و یاریگرش را یاری نما؛ و هر 

بـن  علـی  از  ]ص117[(  ص26  دیگـر:  چـاپ  در  ص19؛  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ :  )خصائـص  َنسـائی 

ـف بـن تمیـم، از اسـرائیل، از ابواسـحاق، از عمـرو ذی ُمـّر روایـت کـرده 
َ
محّمـد بـن علـی، از َخل

اسـت: »در َرْحَبـه حضـور داشـتم کـه علـی، اصحـاب محّمـد؟ص؟ را گـواه گرفـت و گفـت: ›کـدام 

 یـک از شـما، سـخن رسـول خدا؟ص؟ را در روز غدیـر خـّم شـنیده اسـت؟‹ گروهـی برخاسـتند 

و شـهادت دادنـد کـه از رسـول خدا؟ص؟ چنیـن شـنیده اند: ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی 

 نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کند؛ 

و دشـمن بـدار هـر کـه را بـا او دشـمنی ورزد؛ و دوسـتارش را دوسـت بـدار و دشـمنش را دشـمن 

شـمار و یاریگـرش را یـاری نمـا و هـر کـه یـاری اش را فرونهـد، یـاری اش را فرونـه.‹«

همو )همان: ص41 ]ص101[( با سندی دیگر، این خبر را روایت کرده است.

ـمَطین: بـاب دهـم ]68/1[( بـا سـند و لفظـی که در صفحۀ 171 یاد شـد؛  وئـی )َفراِئـد الّسَ نیـز َحّمُ

یـد بـن ُیَثْیـع و سـعید، بـا لفـظ ابن ُعْقَده  حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 105/9( از عمـرو ذی ُمـّر و ز
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کـه در صفحـۀ 171 از طریـق بـّزار ذکـر شـد _ در آن جـا گذشـت کـه او راویـان ایـن خبـر را راویـان 

حدیث صحیح شـمرده اسـت _ ؛ گنجی شـافعی )کفایة الّطالب: ص17 ]ص63[( از عمرو و زید 

بـن ُیَثْیـع و سـعید بـن َوْهـب؛ ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 303/2 ]294/3[( از ابواسـحاق، از عمـرو؛ 

)همـان:  همـو  ابن َجریـر؛  و  َنسـائی  و  احمـد  طریـق  از  هایـه: 211/5 ]230/5[(  الّنِ و  )البدایـة  ابن َکثیـر 

347/7 ]384/7[( از طریـق ابن ُعْقـَده، از حسـن بـن علـی بـن َعّفـان عامـری، از ُعَبیـداهّلل بـن 

موسـی، از ِفْطر، از عمرو با لفظ یاد شـده در صفحۀ 171 _ ضمن ذکر سـخن ابواسـحاق خطاب 

بـه ابوبکـر: »چـه بـزرگ اسـتادانی هسـتند!« _ ؛ سـیوطی )تاریـخ الخلفـاء: ص114 ]ص158[؛ جمـع 

الجوامـع چنـان کـه در کنـز العّمـال: 403/6 ]158/13[ آمـده( از ابواسـحاق، از عمـرو و سـعید و زیـد، با 

شـافعی  َجـَزری  و  عـی؛ 
َ
ِخل و  ابن َجریـر  و   ]35/3 ]المسـند:  بـّزار  طریـق  از  آوردیـم،  کـه  لفظـی 

)أسنی المطالب: ص4 ]ص49[( با لفظ احمد، این خبر را آورده اند.

15. َعمیرة بن سعد.

شرح حال او در صفحۀ 69 گذشت.

حافـظ ابوُنَعیـم اصفهانـی )ِحلیـة األولیـاء: 26/5( با ذکر سـند از سـلیمان بن احمـد َطَبرانی، 

ِکـدام، از طلحة  َکیسـان، از اسـماعیل بـن عمـرو َبَجلـی1، از ِمْسـَعر بـن  از احمـد بـن ابراهیـم بـن 

بن مصّرف، از َعمیرة بن سعد روایت کرده است:

ابوسـعید  جملـه  از  رسـول خدا؟ص؟  اصحـاب  از  منبـر،  بـر  علـی  کـه  داشـتم  حضـور   »مـن 

گـرد منبر بودند و علی بر منبر نشسـته  و ابوهریـره و انـس بـن مالـک گواهـی خواسـت. ایشـان گردا

بـود. گـرد منبـر 12 مـرد بودنـد کـه نامبـردگان از جملـۀ ایشـان بودنـد. علـی گفـت: ›شـما را بـه 

خداونـد سـوگند داده، گـواه می گیـرم: آیـا ایـن سـخن رسـول خدا؟ص؟ را شـنیدید: “هـر کـه مـن بـر 

وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.”؟‹

گفتـه اسـت: »به گمان من، این جز اسـماعیل بن عمر  1. ابن َحَجـر )تهذیـب الّتهذیـب: 320/1 ]278/1[( از او یـاد کـرده و 
واسـطی نیسـت کـه نامـش چنیـن دگرگـون گشـته اسـت.« همـو در شـرح حـال اسـماعیل بـن عمر واسـطی، ثقـه بودنش را 
کـرده و مرگـش را پـس از سـال  یـخ بغـداد: 242/6[ و ابن َمدینـی و ابن ِحّبـان ]الّثقـات: 94/8[ حکایـت  از خطیـب ]تار

200 دانسـته اسـت. در سـند ابن َمغاِزلـی و ابن َکثیـر نیـز _ چنـان کـه خواهـد آمـد _ عمـر اسـت کـه همـان صحیح اسـت.
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همـه برخاسـتند و گفتنـد: ›بـه تحقیـق کـه شـنیدیم.‹ تنهـا یـک تـن نشسـته بـود. علـی 

گفـت: ›چـرا تـو برنخاسـتی؟‹ گفـت: ›ای امیرالمؤمنیـن! مـن دچار پیری و فراموشـی شـده ام.‹ 

گـر دروغ گویـد، او را بـه بالیـی نیکـو1 گرفتـار فرمـا.‹ و پیـش از آن کـه  علـی گفـت: ›خداونـدا! ا

بمیـرد، دیدیـم کـه میـان دو چشـمش نقطـه ای سـفید بـود کـه عمامـه نیـز آن را پنهـان نمی کـرد.«

ایـن حدیثـی اسـت غریـب ]= دارای یـک راوی[ کـه از َطلحـه رسـیده و تنهـا ِمْسـَعر آن را به 

درازا آورده و نیز آن را ابن عایشـه از اسـماعیل، همانند وی نقل نموده اسـت. همچنین اجلح2 

و هانی3 بن اّیوب، این روایت را از َطلحه به صورت مختصر آورده اند.

عبـداهّلل  بـن  یحیـی  بـن  محّمـد  از  ]ص100[(  ص16  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ :  )خصائـص  َنسـائی 

نیشـابوری و احمـد بـن عثمـان بـن حکیـم، از ُعَبیداهّلل بن موسـی، از هانی بن اّیـوب، از َطلحه، 

از َعمیـرة بـن سـعد آورده اسـت: »او شـاهد بـوده کـه علـی؟ضر؟ در َرْحَبـه، از هـر کـس ایـن سـخن 

رسـول خدا؟ص؟را شـنیده، گواهـی گرفتـه اسـت: ›هـر کـه مـن بر وی والیـت دارم، علـی نیز موالی 

او اسـت.‹ آن گاه، شـش تـن برخاسـته و بـدان گواهـی داده انـد.«

ابوالحسن َمغاِزلی )مناقب علی بن ابی طالب؟ع؟ ]ص26[( از ابوالقاسم َفضل بن محّمد بن 

از کتاب  به امالء  به واسط، در دهۀ آخر ماه رمضان 434،  عبداهّلل اصفهانی _ هنگام ورود 

خویش _ از محّمد بن علی بن عمر بن مهدی، از سلیمان بن احمد بن اّیوب َطَبرانی، از احمد 

بن ابراهیم بن َکیسان ثقفی اصفهانی، از اسماعیل بن عمرو بن َبَجلی، از ِمْسَعربن ِکدام، از 

ی کـه انس اسـت، دچار کوری  یـان یـا نویسـندگان اسـت؛ وگرنـه بـه قرینـۀ دیگـر احادیـث، و 1. واژۀ »نیکـو« از افزوده هـای راو
 یـا پیسـی گشـت و ایـن، عذابـی از بـرای وی بـود کـه بـه سـبب اّدعـای دروغیـِن فراموشـی ناشـی از پیـری، بـر وی فـرود آمد
ی هم بدان اقرار داشـت _ چگونه ممکن   و هرگـز بالیـی نیکـو نبـود. آن گاه کـه امـام می خواسـته او را رسـوا سـازد _ و خـود و

اسـت برای او بالی نیکو خواسـته باشـد؟

کنیـه اش ابوحجّیـه بـوده و در 145/140 درگذشـته اسـت.  کوفـی و  کـه نامـش یحیـی بـن عبـداهّلل بـن ُحَجّیـۀ  گوینـد   .2
یـخ: 270/3[ و ِعْجلـی، وی را ثقـه شـمرده اند و ابن َعـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 429/1[ او را  ابن َمعیـن ]الّتار
در شـمار شـیعیان و دارای حدیـث درسـت دانسـته و ابن َحَجـر ]تقریـب الّتهذیـب: 49/1[ بسـیار راسـتگو و شـیعه اش 

خوانـده اسـت.

هایه: 211/5 ]230/5[( وی را ثقه شمرده است. 3. ابن َکثیر )البدایة و الّنِ
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بر منبر، اصحاب  بودم که علی  آورده است: »شاهد  َعمیرة بن سعد  از  طلحة بن مصّرف، 

شنیده،  را  رسول خدا؟ص؟  سخن  خّم  غدیر  روز  در  کس  هر  که  گرفت  گواه  را  رسول خدا؟ص؟ 

شهادت دهد.1 پس 12 مرد، از جمله ابوسعید ُخْدری، ابوهریره، و انس بن مالک2 برخاستند 

و شهادت دادند که از رسول خدا؟ص؟ شنیده اند که فرمود: ›هر که من بر وی والیت دارم، علی 

یاری کند؛  و  را دوست بدارد  او  یاری کن هر که  و  بارخدایا! دوست بدار  او است.   نیز موالی 

و دشمن بدار هر که را با او دشمنی ورزد.‹«

هایـه: 211/5 ]230/5[( ایـن خبـر را از طریـق اسـماعیل بن عمرو َبَجلی،  ابن َکثیـر )البدایـة و الّنِ

از ِمْسَعر، از َطلحه، از َعمیره آورده است. همو روایت یاد شده را از طریق ُعَبیداهّلل بن موسی، 

از َعمیـره آورده و در همـان )347/7 ]384/7[( آن را از طریـق  از َطلحـه،  اّیـوب،  از هانـی بـن 

کرده است. که یاد شد، روایت  َطَبرانی 

سـیوطی در جمـع الجوامـع چنـان کـه در کنـز العّمـال: 403/6 ]154/13 و 157[ آمـده، از طریـق 

َطَبرانـی )المعجـم األوسـط( بـا هـر دو عبارتـش، ایـن خبر را نقل کرده اسـت. در نخسـتین عبارت، 

آمـده اسـت: »پـس 18 مـرد برخاسـتند و شـهادت دادنـد.«؛ و در عبـارت دوم آمـده اسـت: »12 

مـرد به گواهـی برخاسـتند.«

کتفـاء( بـه نقـل از َطَبرانـی )المعجـم االوسـط( آن را بـا هر دو  شـیخ ابراهیـم َوّصابـی شـافعی )اإل

عبارت آورده اسـت.

نکتله: حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 108/9( از طریـق َطَبرانـی )المعجـم األوسـط ]133/3[؛ 

المعجـم الّصغیـر ]64/1[( از َعمیـره دختـر سـعد، حدیـث گواه خواهـی را بـا لفـظ وی، از ابن َمغاِزلی 

که در مأخذ موجود است.)غ.( کتاب، عبارت »من سمع رسول اهّلل؟ص؟ « افتاده  1. در متن 

ــم  ــه لفـــظ ابوُنَعیـ ــه در ایـــن روایـــت بـ کـ ــان  ــوده اســـت؛ چنـ گواهـــی دهنـــدگان نبـ ــوده، ولـــی از  ــر بـ ــون منبـ  2. انـــس در پیرامـ
ــار  گرفتـ ــام؟ع؟  ــن امـ ــه نفریـ ــه بـ کـ ــان اســـت  ــده اســـت. و او همـ ــز آمـ ــر نیـ گذشـــت و در احادیـــث دیگـ ــاء(  ــة األولیـ )ِحلیـ

ــه اســـت. گرفتـ ــورت  گشـــت. پـــس در ایـــن متـــن، تحریـــف آشـــکاری صـ
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آورده اسـت. آن گاه، یکی از پسـینیان، حدیث را از َعمیره دختر سـعد ذکر نموده و شـرح حال 

 و معّرفـی او را چنـان کـه در صفحـۀ 69 گذشـت، آورده و دّقـت نورزیـده کـه ایـن، اشـتباه اسـت 

و در حقیقت، همان حدیثی اسـت که حافظان آن را از طریق َطَبرانی، از َعمیرة بن سـعد ]نه: 

َعمیره دختر سعد[ نقل کرده اند.

ة بن َوْهب ثقفی _ از اصحاب _ � 16. َیْعلٰی بن ُمّرَ

ابن اثیـــر )ُاْســـد الغابـــه: 6/5 ]297/5[( از طریـــق ابوُنَعیـــم و ابوموســـی َمدینـــی، بـــا ذکـــر سندشـــان 

از ابوالعّبـــاس بـــن ُعْقـــَده، از عبـــداهّلل بـــن ابراهیـــم بـــن ُقَتیبـــه، از حســـن بـــن زیـــاد، از عمـــرو بـــن 

ســـعید بصـــری1، از عمـــرو بـــن عبـــداهّلل بـــن َیْعلـــٰی بـــن ُمـــّره، از پـــدرش، از جـــّدش َیْعلـــٰی نقـــل کـــرده 

اســـت: »از رســـول خدا؟ص؟ شـــنیدم کـــه فرمـــود: ›هـــر کـــه مـــن بـــر وی والیـــت دارم، علـــی نیـــز مـــوالی 

او اســـت. بارخدایـــا! دوســـت بـــدار و یـــاری کـــن هـــر کـــه او را دوســـت بـــدارد و یـــاری کنـــد؛ و دشـــمنی 

ورز بـــا هـــر کـــه بـــا او دشـــمنی ورزد.‹ پـــس چـــون علـــی؟ع؟ بـــه کوفـــه درآمـــد، از مـــردم گواهـــی 

خواســـت. ده و انـــدی مـــرد، از جملـــه ابواّیـــوب _ میزبـــان رســـول خدا؟ص؟ _ و ناجیـــة بـــن عمـــرو 

ُخزاعی بدان گواهی دادند.«

ابن َحَجر )اإلصابه: 542/3( این خبر را از کتاب المواالة ابن ُعْقَده روایت کرده است.

نیـز ابن اثیـر )ُاْسـد الغابـه: 233/2 ]290/2[( از طریـق حافـظ ابن ُعْقـَده و ابوموسـی َمدینـی بـا 

سـند و لفـظ ذکـر شـده، ایـن روایـت را آورده، جـز این که در آن آمده اسـت: »پـس ده و اندی مرد، 

از جمله یزید/زید بن َشراحیل انصاری گواهی دادند.«

ابن َحَجر )اإلصابه: 567/1( به نقل از کتاب المواالة ابن ُعْقَده، این روایت را عینًا آورده و ابن اثیر 

)ُاْسد الغابه: 93/3 ]139/3[( با سند و لفظ یاد شده، این حدیث را نقل کرده، جز این که در آن 

آمده است: »پس ده و اندی مرد، از جمله عامر بن لیلی ِغفاری، گواهی دادند.«

1. در چـاپ تحقیـق شـدۀ ُاْسـد الغابـه، عمـر بن سـعد نصـری آمده که ابوحاِتم )الجـرح و الّتعدیـل: 112/6( نیز همین گونه 
آورده است.)غ.(
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17. هانی بن هانی َهْمدانی کوفی _ از تابعین _ .

از  ابوغیـالن،  از  ابوموسـی،  و  ابن ُعْقـَده  طریـق  از   )]492/3[  321/3 الغابـه:  )ُاْسـد  ابن اثیـر 

ابواسـحاق، از عمـرو ذی ُمـّر و زیـد بـن ُیَثْیـع و سـعید بـن َوْهـب و هانـی بـن هانـی، بـا لفظـی کـه 

در صفحـۀ 173 گذشـت، ایـن روایـت را آورده اسـت. در آن جـا، دیدیـد کـه ابن َحَجـر )اإلصابـه( 

چگونـه ایـن حدیـث را تحریـف کـرده اسـت.

18. حارثة بن ُمَضّرب _ از تابعین _ .

َنسـائی )خصائـص امیرالمؤمنیـن؟ع؟ : ص40( از یوسـف بـن عیسـی، از َفضـل بـن موسـی، از 

اعمش، از ابواسـحاق، از سـعید بن َوْهب روایت کرده اسـت: »علی؟ضر؟ در َرْحَبه گفت: ›شـما 

را بـه خداونـد سـوگند داده، گـواه می گیـرم: هـر کس این سـخن رسـول خدا؟ص؟ را در روز غدیر خّم 

شـنیده، گواهـی دهـد: “خداونـد بـر مـن والیـت دارد و مـن نیز  بر مؤمنان والیـت دارم. هر که من بر 

وی والیـت دارم، ایـن نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و  یـاری کـن هر که او را دوسـت 

بـدارد و  یـاری کنـد؛ و دشـمن بـدار هـر کـه را بـا او دشـمنی ورزد؛ و یاریگـرش را یـاری کن.”‹«

سـعید گویـد: »از کنـار مـن، 6 تـن برخاسـتند.« حارثـة بـن ُمَضـّرب و زید بن ُیَثْیـع گویند: »از 

نـزد مـن، 6 تـن برخاسـتند.« عمـرو ذی ُمـّر  گویـد: » _ ایـن عبـارت نیز بود: _ دوسـتارش را دوسـت 

بدار و دشـمنش را دشـمن شـمار.«

ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: 209/1 ]288/2[( گویـد کـه عثمـان بـن سـعید، از شـریک 

بن عبداهّلل قاضی )د. 177( روایت کرده است:

»بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خبـر رسـید کـه مـردم آن چـه را او از رسـول خدا؟ص؟ در بـارۀ برتـری 

دادِن ]وی[1 بـر دیگـران روایـت نمـوده، ناراسـت شـمرده اند. پـس فرمـود: ›شـما را بـه خداونـد 

سـوگند داده، گـواه می گیـرم: هـر کـه هنـوز زنـده اسـت و سـخن رسـول خدا را در روز غدیـر خـّم 

شـنیده، برخیـزد و بـه آن چـه شـنیده، گواهـی دهـد.‹

ب از مأخذ است.)غ.(
ّ

1. افزودۀ درون قال

)373(

)374(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 1( 320

پس 6 صحابی از سـمت راسـت و 6 صحابی نیز از سـمت چپ وی برخاسـتند و گواهی 

دادنـد کـه در آن روز، شـنیده اند کـه رسـول خدا در حالـی کـه دو دسـت علـی؟ع؟ را برافراشـته 

بوده، فرموده اسـت: ›هر که من بر وی والیت دارم، علی نیز موالی او اسـت. بارخدایا! دوسـت 

بدار و  یاری کن هر که او را دوسـت بدارد و  یاری کند؛ و دشـمن بدار هر که را با او دشـمنی ورزد؛ 

و یاریگـرش را یـاری نمـا و هـر کـه یـاری اش را فرونهـد، یـاری اش را فرونـه؛ و دوسـتارش را دوسـت 

بدار و دشـمنش را دشـمن شـمار.‹«

کـــه  آمـــده  »چنیـــن  گویـــد:   )]274/3[  302/3 الحلبّیـــه:  )الّســـیرة  بـــی 
َ
َحل برهان الّدیـــن1 

علـــی _ کـــّرم اهّلل وجهـــه _ بـــه خطبـــه برخاســـت و پـــس از ســـپاس و ســـتایش خداونـــد، گفـــت: ›هـــر کـــه 

ـــه  ـــوده، گـــواه می گیـــرم کـــه برخیـــزد؛ و تنهـــا کســـی برخیـــزد کـــه خـــود ب را در روز غدیـــر خـــّم شـــاهد ب

دو گوشـــش شـــنیده و بـــا دلـــش دریافتـــه باشـــد، نـــه آن کـــه بـــدو خبـــر رســـیده باشـــد.‹ پـــس 17 

صحابـــی _ و در روایتـــی: 30 صحابـــی _ برخاســـتند. در المعجـــم الکبیـــر، 16؛ و در روایتـــی، 12 تـــن 

آمده است.

پـس گفـت: ›آن چـه را شـنیده اید، بازگوییـد.‹ ایشـان حدیـث غدیـر خـّم، از جملـه ایـن 

عبـارت را ذکـر کردنـد: ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹ _ در روایتـی: 

›هر که من بر وی والیت دارم، این نیز موالی او است.‹ _ «

 از زیـــد بـــن ارقـــم روایـــت شـــده اســـت: »مـــن از کســـانی بـــودم کـــه کتمـــان شـــهادت نمـــودم

 و بدیـــن ســـبب، خداونـــد بینایـــی ام را ســـتاْند. علـــی _ کـــّرم اهّلل وجهـــه _ کتمـــان کننـــدۀ شـــهادت را 

نفریـــن نمـــوده بـــود.«

شـماری دیگـر از محّدثـان روزگاران پسـین نیـز ایـن گواه خواهـی را روایـت نموده انـد کـه از 

کتفـا می کنیـم. روایـات ایشـان درمی گذریـم و بـه همـان کـه آوردیـم، ا

گذشت.)غ.( کنندۀ حدیث غدیر  که شرح حال وی در شمارۀ 310 از دانشوران روایت  1. درسِت آن، نورالّدین است 

184/1

)375(



321 گواه خواهی و حّجت آوری به حدیث گرانقدر غدیر

شاهدان برجستۀ روز َرْحَبه به حدیث غدیر، برای امیرالمؤمنین؟ع؟

1. ابوزینب بن عوف انصاری.

2. ابوُعْمَرة بن عمرو بن ِمحَصن انصاری.

3. ابوَفضالۀ انصاری _ از بدریان که در ِصّفین، در رکاب امیرالمؤمنین؟ع؟ شهید شد _ .

4. ابوُقدامۀ انصاری _ شهید ِصّفین همراه با امیرالمؤمنین؟ع؟ _ .

5. ابولیلی1 انصاری _ گویند که در ِصّفین شهید شد _ .

6. ابوهریرۀ َدْوسی )د. 59/58/57(�

هان _ از بدریان؛ شهید ِصّفین _ . 7. ابوَهیَثم بن َتِیّ

8 . ثابت بن ودیعۀ انصاری خزرجی مدنی.

9. ُحْبشی بن ُجناَدۀ سلولی _ همراه علی در نبردهای وی حضور داشته است _ .

10. ابواّیوب خالد انصاری _ از بدریان که در نبرد با رومیان به سال52/51/50 شهید شد _ .

11. ُخَزیمة بن ثابت انصاری؛ ذوالّشهادتین _ از بدریان؛ شهید ِصّفین _ .

12. ابوشریح ُخویلد بن عمرو ُخزاعی )د. 68(�

13. زید/یزید بن َشراحیل انصاری.

14. سهل بن ُحَنیف انصاری َاْوسی _ از بدریان _ )د. 38(�

15. ابوسعید سعد بن مالک ُخْدری انصاری )د. 65/64/63(�

16. ابوالعّباس سهل بن سعد انصاری )د. 91(�

17. عامر بن لیلی ِغفاری.

18. عبدالّرحمان بن عبدرب انصاری.

19. عبداهّلل بن ثابت انصاری _ خدمت گزار رسول خدا؟ص؟ _ .

غ اسالم2 _ �
ّ
20. ُعَبید بن عازب انصاری _ از ده مبل

21. ابوَطریف َعدّی بن حاِتم )د. 68 در 100 سالگی(.

که همان شّداد بن اوس )د. 58( است. گفته اند  گاه ابوَیْعلٰی انصاری   .1

کرد. گسیل  کوفه  2. این ده َتن را عمر همراه عّمار بن یاسر، به 
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22. ُعْقبة بن عامر ُجَهنی )درگذشتۀ حدود 60( _ از نزدیکان معاویه _ .

23. ناجیة بن عمرو ُخزاعی.

24. ُنعمان بن َعجالن انصاری _ زبان آور انصار و شاعر ایشان _ .

این فهرسـت کسـانی اسـت که به حسـب احادیث پیشـین و بنا به گزارش سیره نویسـان، 

در شـمار گواهان برجسـتۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ به حدیث غدیر در روز گواه خواهی َرْحَبه بوده اند.

امـام احمـد در حدیثـی کـه در صفحـۀ 174 ذکـرش رفـت، تصریـح نمـوده کـه شـاهدان 

روز َرْحَبـه 30 تـن بوده انـد. حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد ]104/9[( _ چنـان کـه گذشـت _ ایـن 

حدیث را صحیح شـمرده و با ذکر سـند آورده اسـت. نیز آن را سـبط ابن جوزی )تذکرة الخواّص: 

بـی )الّسـیرة الحلبّیه: 
َ
ص17 ]ص29[(؛ سـیوطی )تاریـخ الخلفـاء: ص65 ]ص158[(؛ و برهان الّدیـن َحل

302/3 ]274/3[( آورده انـد. در عبـارت ابوُنَعیـم _ َفضـل بن ُدَکین _ آمده اسـت که گروهی بسـیار 

برخاسـتند و شـهادت دادنـد؛ چنـان کـه در صفحـۀ 174 گذشـت.

درخور توجه:

بــه نیکــی می دانیــد کــه زمــان ایــن گواه خواهــی، یعنــی ســال 35، بیــش از بیســت و پنــج 

ســال از هنگامــۀ حدیــث غدیــر فاصلــه داشــته و در ایــن مــّدت، بســیاری از صحابــۀ حاضــر در 

گــون  ــز در ســرزمین های گونا ــا در نبردهــا کشــته شــده و بســیاری نی ــر خــّم، درگذشــته ی روز غدی

کنــده شــده بوده انــد. همچنیــن کوفــه از مرکــز اجتمــاع صحابــه، یعنــی مدینــۀ منــّوره، بســی  پرا

دور بــوده و در آن، تنهــا اندکــی از پیــروان حــق حضــور داشــته اند کــه در روزگار علــوی بــه آن دیــار 

هجــرت نمــوده بودنــد.

بایـد عنایـت کـرد کـه ایـن گواه خواهی، رویدادی اّتفاقی بوده و هیچ پیشـینه ای نداشـته تا 

گواهـان بـرای آن، از پیـش فراهم آینـد و فراوان گردند.

از این گذشته، در میان آن حاضران، کسانی بوده اند که به سبب کین توزی یا سبک مغزی، 

رفـت اشـارت  بدان هـا  شـده  یـاد  احادیـث  از  برخـی  در  کـه  چنـان  نموده انـد؛  شـهادت   کتمـان 

186/1
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 و تفصیل آن نیز خواهد آمد. با این حال، شـمار راویان این خبر به چنین حّدی رسـیده؛ پس اگر 

چنان موانعی نبود، این شمار  به چه حّدی می رسید؟ از این شرح، می توان دریافت که حدیث 

یاد شده از چه مایه شهرت و تواتری در روزگاران پیشین برخوردار بوده است.

گـون، شـمار شـاهدان بـا اعـداد متفـاوت ذکـر گشـته، از آن  و اّمـا ایـن کـه در احادیـث گونا

روی اسـت کـه هـر یـک از راویـان، آن کسـان را کـه می شـناخته یـا بدان هـا توّجـه داشـته یـا در 

کنارشـان بـوده یـا در دو سـوی منبـر بوده انـد یـا در یکـی از دو سـوی منبـر قـرار داشـته اند، یـاد کـرده 

و بـه جـز ایشـان توّجـه نداشـته اسـت. شـاید هـم تنهـا شـاهدانی را ذکـر نمـوده کـه از بدریـان یـا از 

انصـار بوده انـد و یـا از آن جـا کـه بانـگ کسـانی برای گواهی دهی برخاسـته، چشـم ها بدو دوخته 

و گوش هـا بـه او سـپرده شـده و صداهـا بـا هـم درآمیخته و اوج گرفته اسـت _ چنـان که در چنین 

اجتماعاتـی، مقتضـای حـال نیـز چنیـن اسـت _ و آن گاه، برخـی از بعضـی غفلـت ورزیـده و هر 
گاه بـوده، ذکـر کـرده اسـت.1 کـس نـام شـماری خـاص از شـاهدان را کـه بـه نیکـی بـدان آ

4. گواه خواهی امیرالمؤمنین؟ع؟ از َطلحه به سال 36 در روز جمل

کــم )المســتدرک علــی الّصحیحیــن: 371/3 ]419/3[( از ابوالولید و  حافــظ بــزرگ ابوعبــداهّلل حا

ابوبکــر بــن قریــش، از حســن بــن ســفیان، از محّمــد بــن عبــده، از حســن بــن حســین2، از ِرفاعــة 

بــن ایــاس َضّبــی، از پــدرش، از جــّدش3 روایــت کــرده اســت: »در روز جمــل، بــا علــی همــراه 

بودیــم. وی ســفیری نــزد طلحــة بــن ُعَبیــداهّلل فرســتاد کــه: ›بــه دیــدار مــن بیــا.‹ پــس َطلحــه بــه 

کـه از هـر سـوی  گواه خواهـی چنـد بـار رخ داده؛ یـک بـار بـر منبـر و درون مسـجد  کـه ایـن  1. از مجموعـۀ روایت هـا برمی آیـد 
شـش تـن برخاسـتند و یـا گواهانـی برخاسـتند کـه دوازده تـن از ایشـان، از رزمنـدگان بـدر بودنـد. یـک بـار نیـز در میدانـگاِه 
گروهـی از مـردم یـا مردمـی بسـیار و یـا سـی تـن از مـردم، بـه حسـب روایت هـای مختلـف،  کـه  مقابـل مسـجد رخ داد 

برخاسـتند.)ط.(

کـه شـرح حـال وی در  2. در نسـخه ها چنیـن اسـت؛ اّمـا بـه قرینـۀ وجـود ِرفاعـه، درسـِت آن حسـین بـن حسـن اشـقر اسـت 
گذشـت. صفحـۀ 83 

یـر َضّبـی کوفـی، از تابعیـن بـزرگ اسـت کـه نـوادۀ او، یعنی ِرفاعه که از او یاد شـد، ثقه اسـت؛ چنان که در الّتقریب 
َ

3. او ُنذ
]251/1[ آمده اسـت. او پس از 180 درگذشـت.
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22. ُعْقبة بن عامر ُجَهنی )درگذشتۀ حدود 60( _ از نزدیکان معاویه _ .

23. ناجیة بن عمرو ُخزاعی.

24. ُنعمان بن َعجالن انصاری _ زبان آور انصار و شاعر ایشان _ .

این فهرسـت کسـانی اسـت که به حسـب احادیث پیشـین و بنا به گزارش سیره نویسـان، 

در شـمار گواهان برجسـتۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ به حدیث غدیر در روز گواه خواهی َرْحَبه بوده اند.

امـام احمـد در حدیثـی کـه در صفحـۀ 174 ذکـرش رفـت، تصریـح نمـوده کـه شـاهدان 

روز َرْحَبـه 30 تـن بوده انـد. حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد ]104/9[( _ چنـان کـه گذشـت _ ایـن 

حدیث را صحیح شـمرده و با ذکر سـند آورده اسـت. نیز آن را سـبط ابن جوزی )تذکرة الخواّص: 

بـی )الّسـیرة الحلبّیه: 
َ
ص17 ]ص29[(؛ سـیوطی )تاریـخ الخلفـاء: ص65 ]ص158[(؛ و برهان الّدیـن َحل

302/3 ]274/3[( آورده انـد. در عبـارت ابوُنَعیـم _ َفضـل بن ُدَکین _ آمده اسـت که گروهی بسـیار 

برخاسـتند و شـهادت دادنـد؛ چنـان کـه در صفحـۀ 174 گذشـت.

درخور توجه:

بــه نیکــی می دانیــد کــه زمــان ایــن گواه خواهــی، یعنــی ســال 35، بیــش از بیســت و پنــج 

ســال از هنگامــۀ حدیــث غدیــر فاصلــه داشــته و در ایــن مــّدت، بســیاری از صحابــۀ حاضــر در 

گــون  ــز در ســرزمین های گونا ــا در نبردهــا کشــته شــده و بســیاری نی ــر خــّم، درگذشــته ی روز غدی

کنــده شــده بوده انــد. همچنیــن کوفــه از مرکــز اجتمــاع صحابــه، یعنــی مدینــۀ منــّوره، بســی  پرا

دور بــوده و در آن، تنهــا اندکــی از پیــروان حــق حضــور داشــته اند کــه در روزگار علــوی بــه آن دیــار 

هجــرت نمــوده بودنــد.

بایـد عنایـت کـرد کـه ایـن گواه خواهی، رویدادی اّتفاقی بوده و هیچ پیشـینه ای نداشـته تا 

گواهـان بـرای آن، از پیـش فراهم آینـد و فراوان گردند.

از این گذشته، در میان آن حاضران، کسانی بوده اند که به سبب کین توزی یا سبک مغزی، 

رفـت اشـارت  بدان هـا  شـده  یـاد  احادیـث  از  برخـی  در  کـه  چنـان  نموده انـد؛  شـهادت   کتمـان 

186/1

)378(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 1( 324

ــخن  ــن س ــا ای ــرم: آی ــواه می گی ــوگند داده، گ ــد س ــه خداون ــو را ب ــت: ›ت ــی گف ــد. عل ــدار وی آم دی

اســت.  او  مــوالی  نیــز  بــر وی والیــت دارم، علــی  مــن  کــه  را شــنیدی: “هــر  رســول خدا؟ص؟ 

بارخدایــا! دوســت بــدار و  یــاری کــن هــر کــه او را دوســت بــدارد و  یــاری کنــد؛ و دشــمن بــدار هــر 

کــه را بــا او دشــمنی ورزد.”؟‹ گفــت: ›آری.‹ گفــت: ›پــس چــرا بــا مــن می جنگــی؟‹ گفــت: 

›این در یادم نبود.‹ آن گاه، َطلحه بازگشت.«

هب: 11/2 ]382/2[( آورده که عبارتش چنین است: »آن گاه 
ّ

این خبر را مسعودی )مروج الذ

کـه زبیـر بازگشـت، علـی؟ضر؟ َطلحـه را نـدا داد: ›ای ابومحّمد! چرا شـورش کـردی؟‹ گفت: ›به 

خون خواهـی عثمـان.‹ علـی گفـت: ›خداونـد بکشـد آن کس از ما را  کـه بیش تر در قتل عثمان 

دسـت دارد! آیـا ایـن سـخن رسـول خدا؟ص؟ را نشـنیدی کـه فرمـود: “بارخدایـا! دوسـت بـدار و 

یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و  یـاری کنـد؛ و دشـمن بـدار هـر کـه را بـا او دشـمنی ورزد.”؟ 

و آیـا تـو نخسـتین کسـی نبـودی کـه بـا مـن بیعـت کـردی و سـپس پیمـان شکسـتی؛ حـال آن 

کـه خداونـد فرمـوده اسـت: “و هـر کـه پیمـان شـکند، جـز آن نیسـت کـه بـه زیـان خویـش شکسـته اسـت.” 

]فتـح/10[؟‹ او گفـت: ›از خداونـد آمـرزش می خواهـم.‹ و سـپس بازگشـت.«

خوارزمــی حنفــی )المناقــب: ص112 ]ص182[( بــا ذکــر ســند از طریــق حافــظ ابوعبــداهّلل 

کــم، از ِرفاعــه، از پــدرش، از جــّدش، ایــن خبــر را آورده اســت: »در روز جمــل، همــراه علــی  حا

ــه وی  ــزد علــی آمــد. علــی ب ــن ُعَبیــداهّلل تیمــی فرســتاد. او ن ــزد طلحــة ب ــم. وی ســفیری ن بودی

کــه رســول خدا؟ص؟ فرمــود:  گــواه می گیــرم: آیــا شــنیدی  گفــت: ›تــو را بــه خداونــد ســوگند داده، 

“هــر کــه مــن بــر وی والیــت دارم، علــی نیــز مــوالی او اســت. بارخدایــا! دوســت بــدار و یــاری کــن 

کــه  کــه را بــا او دشــمنی ورزد؛ و هــر  کنــد؛ و دشــمن بــدار هــر  کــه او را دوســت بــدارد و  یــاری  هــر 

ــت:  گف ــت: ›آری.‹  گف ــا.”؟‹  ــاری نم ــرش را ی ــه و یاریگ ــاری اش را فرون ــد، ی ــاری اش را فرونه ی

›پــس از چــه روی، بــا مــن می جنگــی؟‹ گفــت: ›ایــن را از یــاد بــرده، بــه خاطر نداشــتم.‹ ســپس 

که پاسخی دهد.« َطلحه بازگشت، بی آن 
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)تذکـرة  ابن جـوزی  )تاریـخ مدینـة دمشـق: 83/7 ]568/8[(؛ سـبط  کر  ابن عسـا بـزرگ  حافـظ 

الخـواّص: ص42 ]ص72[(؛ حافـظ ابوبکـر1 َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 107/9( از طریـق بـّزار؛ ابن َحَجـر 

)تهذیب الّتهذیب: 391/1 ]342/1[( با سـندش از طریق َنسـائی؛ سـیوطی در جمع الجوامع چنان که 

کر؛  در کنز العّمال: 83/6 ]332/11[ آمده، با عبارتی نزدیک به عبارت خوارزمی از طریق ابن عسـا

ابوعبداهّلل محّمد بن محّمد بن یوسـف سنوسـی در شـرح مسـلم )236/6(؛ ابوعبداهّلل محّمد بن 

کتفاء( از طریق  خلیفۀ وشـتانی مالکی )شـرح مسـلم: 236/6(؛ و شـیخ ابراهیم َوّصابی شافعی )اإل

کر ایـن حدیـث را روایـت کرده انـد. ابن عسـا

5. حدیث سوارگان در کوفه به سال 37/36
پیشـوای حنبلیان، امام احمد بن حنبل ]المسـند: 583/6[ با ذکر سـند از یحیی بن آدم، 

قیـط نخعی اشـجعی، از ریاح بن حارث2 روایت کرده اسـت:
َ
از َحَنـش بـن حـارث بـن ل

»گروهی در میدانگاه کوفه به دیدار علی آمدند و گفتند: ›درود بر تو ای موالی ما!‹ گفت: 

›چگونـه مـن مـوالی شـمایم، حـال آن کـه شـما عـرب هسـتید؟‹ گفتنـد: ›از رسـول خدا؟ص؟ 

شـنیدیم کـه در روز غدیـر خـّم فرمـود: “هـر که مـن بر وی والیت دارم، علی نیز موالی او اسـت.”‹

_ ریاح گوید: _ چون ایشـان رهسـپار گشـتند، پرسـیدم: ›اینان کیسـتند؟‹ گفتند: ›گروهی 

از انصارند که ابواّیوب انصاری در میان ایشـان اسـت.‹«

همـو بـا سـند خویـش از ریـاح آورده اسـت: »جمعـی از انصار را دیدم کـه در میدانگاه کوفه، 

نـزد علـی آمدنـد. علـی گفـت: ›کیسـتید؟‹ گفتنـد: ›غالمـان توییـم؛ ای امیرالمؤمنیـن!‹ _ تـا 

پایـان حدیـث _ .«

و از ریاح روایت شـده اسـت: »در حالی که علی نشسـته بود، مردی که غبار سـفر بر چهره 

گذشت.)غ.( که در شرح حال وی در صفحۀ 275  1. درسِت آن، ابوالحسن است؛ چنان 

کـه شـرح حـال  یـان ایـن حدیـث از طریـق احمـد و ابن ابی َشـیبه و َهیَثمـی و ابن دیزیـل، همگـی ثقـه هسـتند؛ چنـان  2. راو
ایشـان در بخـش تابعیـن و طبقـات دانشـوران گذشـت.
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داشـت، نـزد او آمـد و گفـت: ›سـالم بـر تـو ای مـوالی مـن!‹ گفـت: ›کیسـتی؟‹ گفـت: ›ابواّیـوب 

›از  گفـت:  ابواّیـوب  کردنـد.  چنیـن  پـس  بگشـایید.‹  راه  او  ›بـرای  گفـت:  علـی  انصـاری.‹ 

رسول خدا؟ص؟ شنیدم که فرمود: “هر که من بر وی والیت دارم، علی نیز موالی او است.”‹«

ابراهیـم بـن حسـین1 بـن علـی کسـائی _ معـروف بـه ابن دیزیـل که شـرح حـال او در صفحۀ 

97 گذشـت _ در کتـاب ِصّفیـن2، از یحیـی بـن سـلیمان ُجْعفـی، از ابن ُفَضیـل محّمـد کوفـی، از 

حسن بن حکم نخعی، از ریاح بن حارث نخعی آورده است:

کـه نیمـۀ زیریـن صورتشـان را پوشـانده بودنـد،  گروهـی  کـه  »نـزد علـی؟ع؟ نشسـته بـودم 

گفـت: ›آیـا شـما قومـی عـرب  گفتنـد: ›درود بـر تـو ای مـوالی مـا!‹ بـه ایشـان  نـزد وی آمدنـد و 

کـه  کـه در روز غدیـر خـّم فرمـود: “هـر  گفتنـد: ›آری؛ اّمـا از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدیم  نیسـتید؟‹ 

که او را  کن هر  من بر وی والیت دارم، علی نیز موالی او اسـت. بارخدایا! دوسـت بدار و یاری 

 دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمن بـدار هـر که را با او دشـمنی ورزد؛ و یاریگـرش را یاری نما

که یاری اش را فرونهد، یاری اش را فرونه.”‹  و هر 

_ راوی گویـد: _ علـی را دیـدم کـه خندیـد؛ چنـدان که دندان های آسـیای وی نمایان شـد. 

سـپس گفـت: ›پـس گـواه باشـید.‹ آن گاه، آن گـروه بـه سـوی بـار و بنـۀ خویـش راهـی گشـتند. 

مـن در پـی ایشـان رفتـم و بـه یکـی از آنـان گفتـم: ›شـما کیسـتید؟‹ گفتنـد: ›مـا گروهـی از انصـار 

هسـتیم و ایـن مـرد ابواّیـوب انصـاری، میزبـان رسـول خدا؟ص؟ اسـت.‹ پـس مـن نـزد وی رفتـه، 

دسـتش را فشـردم.«

ـه )ص93 ]324/1[( آمده اسـت _ از ریاح  حافـظ ابوبکـر بـن َمْرَدَویـه _ چنـان کـه در َکشـف الُغّمَ

بـن حـارث روایت کرده اسـت:

رحل  میدانگاه  به  تا  آمدند  سواره  گروهی  که  بودم  امیرالمؤمنین  با  کوفه  میدانگاه  »در 

که نادرست است. 1. در نسخه ها، حسن آمده 

کتـــاب  ــه: 71/11 ]81/11[(  هایـ ــر )البدایـــة و الّنِ ــه )298/1 ]208/3[( آمـــده، ابن َکثیـ ــرح نهـــج البالغـ ــه در شـ کـ ــان  2. چنـ
کتابـــی مفّصـــل دانســـته اســـت. یـــداد ِصّفیـــن را  ابن دیزیـــل در بـــارۀ رو
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افکندند و سپس پیاده پیش آمدند تا نزد علی؟ع؟ رسیدند و گفتند: ›درود و رحمت خداوند 

بر تو ای امیرالمؤمنین!‹ گفت: ›شما کیستید؟‹ گفتند: ›ما غالمان توییم ای امیرالمؤمنین!‹

_ راوی گویـد: _ بـه علـی نگریسـتم و دیـدم کـه خنـدان اسـت. گفـت: ›چگونـه مـن مـوالی 

شـمایم؛ حـال آن کـه شـما گروهـی عـرب هسـتید؟‹ گفتنـد: ›از رسـول خدا شـنیدیم کـه در روز 

غدیـر خـّم، بـازوی تـو را برگرفـت و فرمـود: “ای مـردم! آیـا مـن بـر مؤمنـان بیش از خودشـان والیت 

نـدارم؟” گفتیـم: “آری؛ ای رسـول خدا!” فرمـود: “همانـا خداونـد بـر مـن والیـت دارد و مـن بـر 

بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا!  مؤمنـان والیـت دارم؛ و هـر کـه مـن 

دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمن بـدار هـر کـه را بـا او 

ورزد.”‹ دشـمنی 

علی گفت: ›آیا شـما چنین گویید؟‹ گفتند: ›آری.‹ گفت: ›و بدان گواهی می دهید؟‹ 

گفتند: ›آری.‹ گفت: ›راست گویید.‹

سـپس آن گـروه روانـه گشـتند و مـن در پـی ایشـان شـدم و بـه مـردی از آنان گفتـم: ›ای بندۀ 

خـدا! شـما کیسـتید؟‹ گفتنـد: ›مـا گروهـی از انصاریـم؛ و ایـن ابواّیـوب، میزبان رسـول خدا؟ص؟ 

اسـت.‹ من دسـت او را برگرفتم و بر وی درود فرسـتادم و دسـتش را فشـردم.«

همــو از حبیــب بــن َیســار، از ابوُرَمیلــه روایــت کــرده اســت: »چهــار تــن ســواره بــه ســوی 

علــی؟ع؟ آمدنــد تــا در میدانــگاه کوفــه رحــل افکندنــد. ســپس بــه ســوی او شــتافتند و گفتنــد: 

›ســالم و رحمــت و برکــت خداونــد بــر تــو ای امیرالمؤمنیــن!‹ گفــت: ›ســالم بــر شــما. ایــن گــروه 

ســواره از کجــا آمــده اســت؟‹ گفتنــد: ›غالمــان توییــم کــه از فــالن ســرزمین آمده ایــم.‹ گفــت: 

›چگونــه شــود کــه شــما از غالمــان مــن باشــید؟‹ گفتنــد: ›از رســول خدا؟ص؟ در روز غدیــر خــّم 

شــنیدیم کــه فرمــود: “هــر کــه مــن بــر وی والیــت دارم، علــی نیــز مــوالی او اســت. بارخدایــا! 

دوســت بــدار و یــاری کــن هــر کــه او را دوســت بــدارد و یــاری کنــد؛ و دشــمن بــدار هــر کــه را بــا او 

دشــمنی ورزد.”‹«
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نیـز ابن اثیـر )ُاْسـد الغابـه: 368/1 ]441/1[( از کتـاب المـواالة ابن ُعْقـَده، بـا ذکـر سـند از ابومریـم 

ِزّر  بـن ُحَبیـش، آورده اسـت: »علـی از سـرای خالفـت بیـرون شـد و گروهـی سـوارگان که شمشـیر 

آویختـه بودنـد، نـزد وی آمـده، گفتنـد: ›سـالم بـر تـو ای امیرالمؤمنیـن؛ سـالم و رحمـت و برکـت 

خداونـد بـر تـو ای مـوالی مـا!‹ علـی گفـت: ›از اصحـاب پیامبـر؟ص؟ در ایـن جـا کیسـت؟‹ 12 

تـن برخاسـتند؛ از جملـه: قیـس بـن ثابـت بن شـّماس، هاشـم بـن ُعْتبه، و حبیب بـن ُبَدیل بن 

َوْرقـاء. ایشـان شـهادت دادنـد کـه از رسـول خدا؟ص؟ شـنیده اند: ›هـر کـه مـن بر وی والیـت دارم، 

علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹ ایـن روایـت را ابوموسـی َمدینـی بـا ذکـر سـند روایـت کـرده اسـت.«

ابن َحَجـر )اإلصابـه: 304/1( از کتـاب المـواالة ابن ُعْقـَده، ایـن خبـر را روایـت کـرده؛ اّمـا آغـاز آن 

تـا آن جـا کـه گویـد: »علـی گفـت« را حـذف نمـوده و نیـز نـام هاشـم بن ُعْتبـه را در میان شـاهدان 

نیـاورده؛ چنـان کـه عـادت او در کاسـتن از فضائـل خانـدان پیامبـر اسـت.

ِضـره: 169/2 ]113/3[( از طریـق احمـد با لفظ نخسـت وی؛  محّب الّدیـن طبـری )الّریـاض الّنَ

هایـه: 212/5 ]231/5[(  و از معجـم حافـظ َبَغـوی ابوالقاسـم، بـا لفـظ دوم احمـد؛ و ابن َکثیر )البدایة و الّنِ

از احمـد بـه هـر دو طریـق و بـا هـر دو لفظ نخسـت او؛ و همو )همـان: 347/7 ]384/7[( از احمد با 

لفظ نخسـتش؛ و همو )همان: 348/7 ]385/7[( از ابوبکر بن ابی َشـیبه، از شـریک، از َحَنش، از 

ریـاح بـن حـارث آورده اسـت: »مـا در میدانـگاه کوفـه، همـراه علی نشسـته بودیم که مـردی از راه 

رسـید، حـال آن کـه غبـار سـفر بـر چهـره داشـت. گفـت: ›سـالم بـر تـو ای مـوالی مـن!‹ گفتنـد: 

›کیسـتی؟‹ گفـت: ›مـن ابواّیوبـم؛ و از رسـول خدا شـنیدم: “هـر که مـن بر وی والیـت دارم، علی 

نیز موالی او است.”‹«

ایـن روایـت را حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 104/9( بـا لفظ نخسـت احمـد آورده و آن گاه، 

گفته اسـت: »این خبر را احمد و َطَبرانی ]المعجم الکبیر: 173/4[ نیز آورده اند، جز آن که سـخن 

آن افراد را چنین نقل کرده اند:

›مـا از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدیم کـه فرمـود: “هـر که من بـر وی والیـت دارم، علی نیز موالی 
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او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یاری کند؛ و دشـمن 

بـدار هـر کـه را بـا او دشـمنی ورزد.” و ایـن ابواّیـوب اسـت که در میان ما اسـت.‹

آن گاه، ابواّیـوب پوشـۀ نیمـۀ صورتـش را برگرفـت و گفت: ›من از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم 

کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار  کـه فرمـود: “هـر 

کـه را بـا او دشـمنی  کنـد؛ و دشـمن بـدار هـر  کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری  کـن هـر   و یـاری 

هسـتند.« ثقـه  احمـد،  حدیـث  یـان  راو و  ورزد.”‹ 

جمال الّدیـن عطـاءاهّلل بـن َفضل اهّلل شـیرازی )األربعیـن فی مناقب امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ]ص42[( 

در یادکـرد از حدیـث غدیـر، گویـد کـه ایـن حدیـث را ِزّر  بـن ُحَبیـش روایـت کرده و گفته اسـت:

بودنـد آویختـه  شمشـیر  کـه  سـوارگان  از  گروهـی  و  آمـد؛  بیـرون  خالفـت  سـرای  از   »علـی 

گفتنـد: ›سـالم آمـده،  پیـش  بـود،  بـر صورتشـان  و هنـوز غبـار سـفر  بـر سـر داشـتند  و عمامـه    

 و رحمـت و برکـت خداونـد بـر تـو ای امیرالمؤمنیـن؛ سـالم بـر  تـو ای مـوالی مـا.‹ علـی پـس از 

پاسـخ گفتـن بـه سـالم ایشـان، پرسـید: ›از اصحـاب رسـول خدا؟ص؟ در ایـن جمـع کیسـت؟‹

12 مرد برخاستند؛ از جمله: خالد بن زید ابواّیوب انصاری، ُخَزیمة بن ثابت ذوالّشهادتین، 

هان، هاشـم بن ُعْتبة بن ابی وّقاص،  قیس بن ثابت بن شـّماس، عّمار  بن یاسـر، ابوالهیثم بن َتِیّ

و حبیب بن ُبَدیل بن َوْرقاء. ایشـان شـهادت دادند که از رسـول خدا در روز غدیر خّم شـنیده اند: 

›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹ _ تـا پایـان حدیث _ . علی بـه انس بن 

مالک و  َبراء بن عازب گفت: ›چه چیز سـبب شـد شـما برنخیزید و شـهادت ندهید؛ زیرا همانا 

شـما نیـز هماننـد اینـان، آن سـخن را شـنیده اید؟‹ سـپس گفت: ›بارخدایـا! اگر ایـن دو به عناد، 

کتمان شهادت کردند، آنان را گرفتار بال گردان.‹

و اّمـــا َبـــراء، نابینـــا گشـــت؛ چنـــدان کـــه راه خانـــه اش را از دیگـــران می پرســـید؛ و خـــود 

ـــه پیســـِی پاهـــا،  ـــا انـــس ب ـــد، آن کـــه دچـــار نفریـــن شـــده اســـت؟‹ و اّم ـــه راه یاب می گفـــت: ›چگون

گرفتـــار گشـــت.
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بـه سـخن رسـول خدا؟ص؟ کـه فرمـود:  از مـردم خواسـت کـه  نیـز گفته انـد: ›چـون علـی  و 

“هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.” شـهادت دهنـد، انـس فراموشـی را 

گـر وی دروغ می گوید، بر چهرۀ او سـپیدِی  بهانـه کـرد و عـذر خواسـت. علـی گفـت: “بارخدایـا! ا

پیسـی را چنـان پدیـدار کـن کـه حّتـی عمامـه اش نیـز آن را نپوشـاَند.” بدیـن سـان، چهـرۀ او را 

پیسـی گرفـت و از آن پـس، روبنـدی بـر صورت خویش می بسـت.‹« )عبقات األنـوار: 211/1؛ 137/2 

)]149/10 ]192/7؛ 

ابوعمـرو َکّشـی )الّرجـال: ص30 ]245/1[( در ردیـف آن چـه عاّمـه روایـت کرده انـد، روایـت 

عبـداهّلل بـن ابراهیـم، از ابومریـم انصـاری، از ِمنهـال بـن عمـرو، از ِزّر بـن ُحَبیـش را آورده اسـت:

»علــی بــن ابی طالــب؟ع؟ از ســرای خالفــت بیــرون آمــد؛ گروهــی از ســوارگان بــه ســوی 

 وی آمدنــد، حــال آن کــه شمشــیر آویختــه بودنــد و عمامــه بــر ســر داشــتند. گفتنــد: ›ســالم

 و رحمــت و برکــت خداونــد بــر تــو ای امیرالمؤمنیــن؛ ســالم بــر تــو ای مــوالی مــا!‹ علــی گفــت: ›از 

اصحــاب رســول خدا؟ص؟ در ایــن جمــع کیســت؟‹ خالــد بــن زیــد ابواّیــوب، ُخَزیمــة بــن ثابــت 

ذوالّشــهادتین، قیــس بــن ســعد بــن ُعبــاده، و عبــداهّلل بــن ُبَدیــل بــن َوْرقاء برخاســتند و شــهادت 

دادنــد کــه از رســول خدا؟ص؟ در روز غدیــر خــّم شــنیده اند: ›هــر کــه مــن بــر وی والیــت دارم، علــی 

نیــز مــوالی او اســت.‹

علـی بـه انـس بـن مالـک و َبـراء بـن عـازب گفـت: ›چـه چیـز سـبب شـد شـما برنخیزیـد

 و شـهادت ندهید؛ زیرا همانا شـما نیز همانند اینان، آن سـخن را شـنیده اید؟‹ سـپس گفت: 

گر این دو به عناد، کتمان شهادت کردند، آنان را گرفتار بال گردان.‹ ›بارخدایا! ا

َبـراء، نابینـا گشـت و انـس بـه پیسـِی پاهـا، گرفتار گشـت. انس بـن مالک سـوگند خورد که 

دیگـر مناقـب و فضائـل علـی بـن ابی طالـب را کتمـان نکنـد. و اّمـا َبـراء بـن عـازب، سـراغ خانـۀ 

خویـش را می گرفـت؛ بـه او می گفتنـد: ›ایـن جـا یـا آن جـا اسـت.‹ می گفـت: ›چگونـه راه یابـد، 

آن کـه دچـار نفرین شـده اسـت؟‹«
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در ایـن میـان، شـماری دیگـر از محّدثـان روزگاران پسـین نیـز ایـن اثر بازمانده از گذشـتگان 
را یـاد کرده انـد کـه گفتـار حاضـر را بـا آوردن نـام ایشـان دراز نمی گردانیم.

شاهدان برجستۀ حدیث سوارگان، برای امیرالمؤمنین؟ع؟ به حدیث غدیر
چنان که از احادیث گذشته برمی آید، این شاهدان از این قرار بوده اند:

هان _ از بدریان _ . 1. ابوَهیَثم بن َتِیّ
2. ابواّیوب خالد بن زید انصاری.

3. حبیب بن ُبَدیل بن َوْرقاء ُخزاعی.
4. ُخَزیمة بن ثابت ذوالّشهادتین _ شهید ِصّفین و از بدریان _ .

5. عبداهّلل بن ُبَدیل بن َوْرقاء _ شهید ِصّفین _ .
بـه  بـه دسـت گـروه گمـراه متجـاوز ]بنـا  از بدریـان؛ و شـهید ِصّفیـن کـه  6. عّمـار بـن یاسـر _ 

.  _ شـد  کشـته  پیامبـر؟ص؟[  پیش بینـی 
7. قیس بن ثابت بن شّماس انصاری.

8 . قیس بن سعد بن ُعبادۀ خزرجی _ از بدریان _ .
9. هاشم مرقال ابن ُعْتبه _ پرچمدار علی و شهید ِصّفین _ .

بالدیدگان به سبب کتمان حدیث غدیر
در شـماری از احادیـث پیشـین در بـاب روز َرْحَبـه و نیـز حدیـث سـوارگان، بدیـن مطلـب 
بـرای  و  کـه در غدیـر خـّم حضـور داشـتند  رسـول خدا؟ص؟  از اصحـاب  برخـی  کـه  اشـاره شـد 
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه حدیـث غدیـر شـهادت ندادنـد، گرفتـار نفریـن او شـدند؛ چنـان کـه در 

برخـی از شـرح حال نامه ها بـه ایـن ماجـرا تصریـح شـده اسـت. اینـان عبارتنـد از:
1. ابوحمزه انس بن مالک )د. 93/91/90(�

2. َبراء بن عازب انصاری )د. 72/71(�
3. َجریر بن عبداهّلل َبَجلی )د. 54/51(�

4. زید بن ارقم خزرجی )د. 68/66(�
5. عبدالّرحمان بن ُمْدِلج.

6. یزید بن ودیعه.
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نگاهی به حدیث گرفتار شدن به نفرین

بسـا که خوانندگان گمان ورزند میان دو دسـته از احادیث ناسـازگاری به چشـم می خوَرد: 

نفریـن شـد؛  بـه سـبب کتمـان شـهادت، گرفتـار  انـس   یکـی، احادیثـی کـه تصریـح می کننـد 

و دیگـری، احادیثـی کـه گـواه دادن او را تأییـد می کننـد. اّمـا دانسـتید که دسـتۀ اخیـر روایات، از 

لحـاظ متـن دسـتخوش تحریـف گشـته اند و بـه فـرض سـالم ماندنشـان از تحریـف، نمی تواننـد 

بـا احادیـث دسـتۀ نخسـت برابـری کننـد کـه هـم فراواننـد و هـم صحیـح و صریـح هسـتند. از 

آن هـا گذشـته، روایـات دیگـری نیـز در همیـن موضـوع یافـت می شـوند:

ابومحّمـد بـن ُقَتیبـه _ شـرح حـال او در صفحۀ 96 گذشـت _ )المعـارف: ص251 ]ص580[( 

آورده اسـت: »بـر چهـرۀ انـس بـن مالک، پیسـی پدیدار شـد. روایـت کرده اند: ›علـی؟ضر؟ از وی 

که او را دوسـت  کن هر  در بارۀ این سـخن رسـول خدا پرسـید: “بارخدایا! دوسـت بدار و یاری 

گفـت: “مـن پیـر شـده و  کـه بـا او دشـمنی ورزد.” او  کنـد؛ و دشـمنی ورز بـا هـر  بـدارد و یـاری 

گر دروغ گویی، خداوند بر چهره ات سـپیدی پیسـی  دچار فراموشـی گشـته ام.” علی گفت: “ا

را بنشـاَند کـه حّتـی عمامـه نیز آن را نپوشـاَند.”‹«

ـف: _ ایـن، عیـن گفتـار ابن ُقَتیبـه )المعـارف( اسـت کـه ابن ابی الحدیـد )شـرح 
ّ
_ سـخن مؤل

نهج البالغه: 388/4 ]218/19[( بدان اعتماد ورزیده، آن جا که گفته است: »ابن ُقَتیبه )المعارف: 

باب پیسـی مردان مشـهور( حدیث نفرین امیرالمؤمنین؟ع؟ بر انس بن مالک را آورده؛ حال آن که 

بنـا بـه مشـهور، ابن ُقَتیبـه از علـی؟ع؟ روی گردانـده و مّتهم به هواداری او نیسـت.«

ایـن گفتـار ابن ابی الحدیـد نشـان می دهـد کـه او بـه صّحـت عبـارت یـاد شـده ایمـان دارد 

و نیـز حکایـت از آن دارد کـه همـۀ نسـخه های آن کتـاب در ایـن مـورد یکدسـت و برابرنـد؛ چنان 

کـه دیگـران نیـز همیـن مطلـب را از کتـاب المعـارف نقـل کرده انـد. اّمـا دسـت امانتدار]![ کسـانی 

کـه در مصـر بـه چـاپ کتاب هـای دانشـوران مشـغولند، در ایـن کتاب دسـت برده و پـس از بیان 

رویـداد یـاد شـده، ایـن عبـارت را کـه از ابن ُقَتیبـه نیسـت، بـه کتـاب او افـزوده اسـت: »ابومحّمـد 

]= ابن ُقَتیبـه[ گویـد: ›ایـن سـخن را صّحتی نیسـت.‹«
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ایـــن افزاینـــدگان غفلـــت ورزیده انـــد کـــه ســـاختار کتـــاب یـــاد شـــده از ایـــن تحریـــف پـــرده 

م 
ّ
ـــف آن اســـت کـــه مصادیـــق مســـل

ّ
برمـــی دارد و چنیـــن افزایشـــی را برنمی تابـــد؛ زیـــرا بنـــای مؤل

هـــر موضـــوع را ذکـــر نمایـــد و هرگـــز ســـابقه نـــدارد کـــه از آغـــاز تـــا پایـــان ایـــن کتـــاب، پـــس از ذکـــر 

مصادیـــق یـــک موضـــوع، بـــه نفـــی آن بپـــردازد _ مگـــر در ایـــن یـــک مـــورد! _ . نخســـتین کســـی کـــه 

ـــا  ـــر دیگـــران پرداختـــه اســـت. ب ـــه ذک ـــرده، همیـــن انـــس اســـت؛ و آن گاه، ب ـــاد ک وی از پیســـی او ی

ایـــن وصـــف، آیـــا ممکـــن اســـت کـــه نخســـت بـــه اثبـــات مصداقـــی بپـــردازد و ســـپس آن را 

نادرست بشمارد؟

البّته این تحریف، نخستین دستبرد از این دست نیست. در گواه خواهی چهاردهم1 نیز 

کان 
ّ
خواهیـد دیـد کـه آن را از کتـاب یـاد شـده حـذف کرده اند. همچنیـن در وفیات األعیـان ابن َخِل

ـب بـن ابی ُصفـَره، مطالبـی از کتـاب المعـارف نقـل 
َّ
)273/2 ]351/5[( ضمـن شـرح حـال ُمَهل

گشـته کـه سـپس در چاپخانه هـا، از آن کتـاب حـذف شـده اسـت.

احمد بن جابر َبالُذری )د. 279 2( )أنساب األشراف: جزء نخست ]156/2[( آورده است:

»علـی بـر منبـر گفـت: ›شـما را بـه خداونـد سـوگند داده، گـواه می گیـرم: هـر مـردی کـه ایـن 

سـخن رسـول خدا را در روز غدیـر خـّم شـنیده، برخیـزد و گواهـی دهـد: “بارخدایـا! دوسـت بـدار 

و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز بـا هـر کـه بـا او دشـمنی ورزد.”‹

انـس بـن مالـک، َبـراء بـن عـازب، و َجریـر بـن عبـداهّلل َبَجلـی پـای منبـر بودنـد. دیگـر بـار، 

علـی آن سـخن را ادا نمـود؛ اّمـا جوابـی نیامـد. پـس گفـت: ›بارخدایـا! هـر کـه بدانـد و کتمـان 

شـهادت کنـد، از دنیـا بیرونـش مبـر، مگـر آن کـه نشـانه ای بـر او بنهی تا بـا آن بازشـناخته گردد.‹

 ]ابووائـــل[3 گویـــد: ›انـــس دچـــار پیســـی شـــد؛ َبـــراء نابینـــا گشـــت؛ و َجریـــر پـــس از مســـلمانی بـــه 

1. درست آن، پانزدهم است.)ن.(

2. در چاپ پیشین الغدیر،  به اشتباه 379 آمده است.)ن.(

ب، از مأخذ است.)غ.(
ّ

3. افزودۀ درون قال
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ــۀ  ــت و در خانـ ــه[1 رفـ ــق و مدینـ ــان دمشـ ــاده میـ ــه ای دورافتـ ــرات ]= ناحیـ ــه ُشـ ــد و بـ ــر گراییـ کفـ

مـــادری اش درگذشـــت.‹«

ابن ابی الحدید )شرح نهج البالغه: 488/4 ]217/19[( گوید: »مشهور آن است که علی؟ع؟ 

گواه  داده،  سوگند  خداوند  به  را  ›شما  خواست:  گواهی  چنین  مردم  از  کوفه  میدانگاه  در 

الوداع، در بارۀ من  از حّجة  بازگشت  را در حال  می گیرم: هر کس این سخن رسول خدا؟ص؟ 

شنیده، گواهی دهد: “هر که من بر وی والیت دارم، علی نیز موالی او است. بارخدایا! دوست 

بدار و یاری کن هر که او را دوست بدارد و یاری کند؛ و دشمنی ورز با هر که با او دشمنی ورزد.”‹

گفت:  گواهی دادند. علی؟ع؟ به انس بن مالک  پس مردانی برخاسـتند و بدین سـخن 

›تـو هـم در آن مجلـس حضـور داشـتی؛ پـس چـرا گواهـی نـدادی؟‹ گفـت: ›ای امیرالمؤمنین! 

مـن پیـر شـده ام و آن چـه از یـاد بـرده ام، بیـش از آن چیـزی اسـت کـه بـه یـاد دارم.‹ علـی گفت: 

گـر دروغ گویـی، خداونـد سـپیدی پیسـی را چنـان بـر رویت بنشـاَند که حّتی عمامـه نیز آن را  ›ا

نپوشـاَند.‹ و او نمـرد، مگـر آن کـه به پیسـی گرفتار شـد.«

همـو )همـان: 361/1 ]74/4[( گفتـه اسـت: »گروهـی از اسـتادان بغـدادی مـا یـاد کرده انـد 

کـه شـماری از صحابـه و تابعیـن و محّدثـان، از علـی؟ع؟ روی گردانـده، در بـارۀ وی بدگویـی 

می نمودنـد. و از جملـۀ آن هـا کسـانی اند کـه مناقـب وی را کتمـان کـرده و بـه انگیـزۀ دنیاخواهـی 

و برگزیـدن آن بـه جـای آخـرت، دشـمنان وی را یـاری نموده انـد. یکـی از ایـن کسـان، انـس بـن 

مالـک اسـت.

علـی؟ع؟ در میدانـگاه سـرای خالفـت _ و برخـی گفته انـد: ›در میدانـگاه مسـجد جامـع 

کوفـه.‹ _ چنیـن گواه خواهـی کـرد: ›کـدام یـک از شـما، از رسـول خدا؟ص؟ ایـن سـخن را شـنیده 

اسـت: “هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.”؟‹

12 مـرد برخاسـتند و بـه ایـن سـخن گواهـی دادنـد. انـس بـن مالـک در آن جمـع بـود؛ اّمـا 

ب، از چاپ مرکز الغدیر است. ]معجم البلدان: 332/3[)م.(
ّ

1. توضیح درون قال
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برنخاسـت. علـی بـه او گفـت: ›تـو نیـز در آن اجتمـاع حاضـر بـودی؛ پـس چـرا برنخاسـتی؟‹ 

گفـت: ›ای امیرالمؤمنیـن! سـالخورده شـده و بـه فراموشـی دچـار گشـته ام.‹ گفـت: ›بارخدایـا! 

گر دروغ گوید، سـپیدی برص را بر چهره اش بنشـان؛ چندان که حّتی عمامه آن را نپوشـاَند.‹ ا

طلحـة بـن ُعَمیـر گویـد: ›بـه خداونـد سـوگند کـه از آن پـس، سـپیدی پیسـی را میـان دو 

چشـم او دیـدم.‹

ـِرف نیـز روایـت کـرده اسـت که در اواخر عمـِر انس بن مالک، مـردی از وی  عثمـان بـن ُمّطَ

در بـارۀ علـی بـن ابی طالب پرسـید. او گفت: ›من سـوگند خورده ام که پـس از روز َرْحَبه، دیگر 

در بـارۀ علـی حدیثـی را کتمـان نکنـم. او سـرور تقواپیشـگان در روز قیامـت اسـت. بـه خداوند 

سوگند! من این سخن را از پیامبرتان شنیده ام.‹«

کر )150/3 ]174/3[( بـه نقـل از احمـد بـن صالـح ِعْجلـی آمـده  در تاریـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا

اسـت: »از صحابـۀ پیامبـر؟ص؟ تنهـا دو تـن بـه بـال گرفتار شـدند: ُمَعیقیـب1 که دچار جذام شـد؛ 

و انـس بـن مالـک کـه به پیسـی گرفتار گشـت.«

برمی گرفـت بـزرگ  لقمه هـای  کـه در حـال غـذا خـوردن،  را دیـدم  »انـس  گویـد:   ابوجعفـر 

 و دچار پیسی شده و مخلوطی از عطر زعفران به خود مالیده بود.«

سـخن ذکـر شـدۀ ِعْجلـی را _ چنـان کـه در الخالصـه تألیـف خزرجـی )ص35 ]105/1[( آمـده _ 

ابوالحّجـاج ِمـّزی )تهذیـب الکمـال ]374/3[( آورده اسـت.

سـّید ِحْمَیری2، ماجرای گرفتار شـدن انس به نفرین علی؟ع؟ را در قصیدۀ المّیۀ خویش 

که خواهد آمد، چنین آورده است:
]و انس، خیانت پیشه کرد و داد نورزید؛[ 

ـــه  ـــال او را ابن ُقَتیب ـــرح ح ـــه ش ک ـــت  ـــال اس ـــت الم ـــر بی ـــاب ب ـــن خّط ـــر ب ـــزاران عم کارگ ـــی َاْزدی، از  ـــۀ َدْوس 1. وی ابن ابی فاطم
)المعـــارف: ص137 ]ص316[( آورده اســـت.

که شعر و شرح حال وی خواهد آمد. 2. از شاعران غدیر در سدۀ دوم 
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ــتاده،  ــاِب فروفرس ــم کت ــه حک ــان، ب ــوالی ایش ــان و م ــۀ مردم ــرور هم ــی[ س ــت عل در رّد ]درخواس

روشــن و اســتوار ]= قــرآن[.

پــس، خداونــد عــرش، از راهیابــی اش ]بــه حــق[ بازداشــت و بــه زشــتِی پیســی، کیفــر داد و عبــرت 

دیگــران ســاخت.

نیز زاهی1 در قصیدۀ خود که خواهد آمد، گفته است:
]علــی[ همــان کــه انــس، از وی رمیــده و بــا او ناخوشــدل بــود کــه بــه حــّق او شــهادت دهــد؛ پــس 

دچــار شــدن بــه پیســی را دیــد؛

آن گاه کــه ]علــی[ گفــت: »چــه کســی بــرای مــن، بــه حدیــث غدیــر گواهــی می دهــد؟« آنــان کــه ]آن 

حدیــث را[ شــنیده بودنــد، بی درنــگ پیــش آمدنــد و او پــا پــس گذاشــت؛

و گفــت: »از یــاد بــرده ام و فرامــوش کــرده ام.« پــس علــی گفــت: »دروغ می گویــی! بــه زودی دچــار 

آفــت و بایــی خواهــی شــد کــه جامه هــا نتواننــد آن را بپوشــانند!« 

نیز در این میان، حدیث دیگری است که اجمالی است از همین تفصیل:

خوارزمـی )المناقـب ]ص378[( از طریـق حافـظ ابن َمْرَدَویـه، از زاذان ابوعمـرو، ایـن روایـت 

را بـا ذکـر سـند آورده اسـت: »در َرْحَبـه، علـی از مـردی در بـارۀ حدیثـی سـؤال کـرد؛ اّمـا وی آن را 

تکذیـب نمـود. علـی گفـت: ›تـو سـخن مـرا تکذیب نمـودی.‹ گفت: ›من سـخن تـو را تکذیب 

گـر دروغ گفتـه باشـی، بینایـی ات  ننمـودم.‹ گفـت: ›بـه حـّق خداونـد، تـو را نفریـن می کنـم کـه ا

را از میـان ببـرد.‹ گفـت: ›نفریـن کـن.‹ پـس وی را نفریـن نمـود و هنـوز از َرْحَبـه بیـرون نشـده بـود 

کـه نابینا گشـت.«

حافـظ محّمـد خواجـه پارسـا )فصـل الخطـاب( از طریـق امـام مسـتغفری2؛ و نیـز نورالّدیـن 

عبدالّرحمـان جامـی، از مسـتغفری، ایـن روایـت را آورده انـد. نیـز ابن َحَجـر )الّصواعـق المحرقـه: 

کتفـاء(  ص77 ]ص129[( ایـن را از کرامت هـای امیرالمؤمنیـن؟ع؟ شـمرده؛ و َوّصابـی شـافعی )اإل

که شعر و شرح حال وی خواهد آمد. 1. از شاعران غدیر در سدۀ چهارم 

2. جعفـر بـن محّمـد َنَسـفی مسـتغفری )ز. 350؛ د. 432( دارای تألیفـات گرانمایه اسـت. ذهبی )تذکـرة الحّفاظ: 300/3 
]1102/3[( شـرح حال او را آورده اسـت.
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ّ

_ بنـا بـه آن چـه از وی حکایـت شـده اسـت _ آن را از زاذان، از طریـق حافـظ عمر بن محّمد مال

کرده اند. گروهی دیگر این حدیث را روایت  )الّسیره( آورده؛ و همچنین 

ین به سال 37
ّ

6. گواه خواهی امیرالمؤمنین؟ع؟ در روز ِصف

یم بن قیس ِهاللی، از تابعین بزرگ، در کتابش1 آورده است:
َ
ابوصادق ُسل

از  بـر منبـر رفـت و مـردم و همـۀ کسـانی را کـه  »علـی؟ع؟ در اردوگاه خویـش در ِصّفیـن، 

از سـپاس و سـتایش  پـس  گـردآورد و  را  انصـار  و  نیـز مهاجـران  و  بودنـد  آمـده  گـون  مناطـق گونا

خداونـد، گفـت: ›ای جماعـت! افتخـارات مـن بیـش از آن اسـت کـه در شـمار آیـد. بـا توّجـه به 

یم از کتاب های مرجع متداول در روزگاران پیشـین اسـت که محّدثان شـیعه و عاّمه و نیز تاریخ نویسـان 
َ
1. کتاب ُسـل

یم 
َ
ُسـل مـرگ  زمـان  کـه  »آن گاه  گویـد:  ]ص275[(  ص307  )الفهرسـت:  ابن ندیـم  می ورزیده انـد.  اعتمـاد  بـدان 

کار  فرارسـید، به َابان گفت: ›همانا تو را بر من حّقی اسـت؛ و اکنون زمان مرگ من فرارسـیده اسـت. ای پسـِر برادرم! 

یم بن قیس 
َ
و فرمایـش رسـول خدا چنیـن و چنـان بـوده اسـت.‹ پـس کتابـی بـه او سـپرد که همان کتاب مشـهور ُسـل

ِهاللـی اسـت ... . و ایـن، نخسـتین کتـاب اسـت کـه بـرای شـیعه پدید آمده اسـت.«
مسـعودی )الّتنبیـه و االشـراف: ص198( گفتـه اسـت: »در ایـن میـان، کسـانی هسـتند کـه به امامـت امامـان دوازده گانه 
یم بن قیس ِهاللـی در کتابش آورده اسـت.«

َ
ایمـان دارنـد و مبنـای ایشـان در اعتقـاد بـه ایـن تعـداد، مطالبـی اسـت که ُسـل

یم است.«
َ
ُسْبکی )محاسن الّرسائل فی معرفة االوائل( گوید: »نخستین کتاب که برای شیعه نگاشته شده، کتاب ُسل

کتاب احتجاج  که شیعیان به مفاد این  کلمۀ »برای« در عبارت ابن ندیم و ُسْبکی، بر منفعت داللت دارد؛ بدین معنا 
یم در نقـل 

َ
کـه ُسـل می نمـوده و بـر مخالفـان فائـق می آمـده و آنـان را قانـع می سـاخته اند؛ زیـرا همـگان اعتقـاد داشـته اند 

حدیـث، ثقـه بـوده اسـت. پـس ایـن عبـارات بدیـن معنـا نیسـت کـه تنهـا شـیعیان بـه آن چـه در این کتـاب آمـده، ایمان 
دارنـد. سـخن مسـعودی نیـز همیـن معنـا را می رسـاَند، آن جـا که احتجاج شـیعیان به تعـداد امامان را بـر مبنای مطالب 
کـه بحـث ]و مجادلـه[ در بـاب تعـداد امامـان در نهایـت  کـه در آن روزگاران  کتـاب دانسـته اسـت؛ و روشـن اسـت  ایـن 
شـّدت بـوده، اسـتناد بـه یـک کتـاب، برای قانع سـاختن مخالفان، نشـان دهندۀ ایمـان کامل ]طرف مقابـل[ به مطالب 
آن کتـاب اسـت. از همیـن رو اسـت کـه شـماری از بـزرگان عاّمـه نیـز بـه این کتاب اسـتناد نمـوده و از آن روایـت کرده اند؛ 
گذشـت _ )شـواهد الّتنزیـل لقواعـد الّتفضیـل ]47/1[(؛  کـم َحْسـکانی _ شـرح حـال او در صفحـۀ 112   از جملـه: حا
ـمَطین ]312/1[(؛ سـّید ابن شـهاب َهَمدانـی _  گذشـت _ )َفراِئـد الّسَ وئـی _ شـرح حـال وی در صفحـۀ 123   امـام حّمُ
گذشـت _   یـاد شـده در صفحـۀ 127 _ )مـوّدة القربـی ]مـوّدت دهـم[(؛ ُقْنـُدوزی حنفـی _ شـرح حـال او در صفحـۀ 147 
 )ینابیع الموّده ]27/1-32 و 114[(؛ و دیگران. ما در بارۀ این کتاب، رساله ای مستقل شامل مطالبی گوهرین نگاشته ایم
 و در ایـن مجـال، تنهـا بـه ایـن اجمـال بسـنده نمودیـم تـا دانسـته شـود که عاّمـه و خاّصه به ایـن کتاب اعتمـاد دارند و به 

همیـن سـبب، مـا در ایـن مجموعه به مطالـب آن اسـتناد ورزیده ایم.
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آن چـه خداونـد در کتـاب خویـش، در ایـن زمینـه آورده و نیـز سـخنان رسـول خدا؟ص؟ از میـان 

کتفـا می کنـم: “آیـا می دانیـد کـه خداونـد در کتـاب  افتخـارات و مناقـب خویـش، تنهـا بـه ایـن ا

خویـش، آنـان را کـه در ایمـان پیشـگامند، بـر پسـینیان برتـری بخشـیده.”؛ و هیـچ کـس در ایـن 

اّمت، در ایمان به خداوند و رسولش پیشگام تر از من نیست؟‹ گفتند: ›آری.‹

از  می گیــرم:  گــواه  داده،  ســوگند  خداونــد  بــه  ســخن  ایــن  در بــارۀ  را  ›شــما  گفــت: 

ــان کــه پیشــگام ترند، نزدیک ترنــد.” ]واقعــه/10 و 11[  ــه ســؤال شــد: “آن ــارۀ ایــن آی رســول خدا؟ص؟ در ب

رســول خدا؟ص؟ فرمــود: “خداونــد ایــن آیــه را در حــّق پیامبــران و جانشــینان ایشــان نــازل فرمــوده؛ 

و مــن برتریــِن پیامبــران و فرســتادگان خداونــد هســتم و جانشــینم، علــی بــن ابی طالــب، برتریــِن 

جانشــینان اســت.”‹

پـس حـدود 70 تـن از بدریـان برخاسـتند کـه بیشـینۀ ایشـان از انصـار و مابقـی از مهاجـران 

هان، و خالد بن زید ابواّیـوب انصاری؛ و از مهاجران:  بودنـد؛ از جملـه ]از انصـار[: ابوَهیَثـم بـن َتِیّ

عّمار بن یاسـر. آنان گفتند: ›ما گواهی می دهیم که این سـخن را از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدیم.‹

علـی گفـت: ›پـس شـما را در بـارۀ ایـن سـخن بـه خداونـد سـوگند داده، گـواه می گیـرم: 

خداونـد در قـرآن فرمـوده اسـت: “ای مؤمنـان! از خـدا و رسـول و صاحبـان امـر از میان خود، فرمـان َبرید.” 

]نسـاء/59[ و نیـز فرمـوده اسـت: “جـز ایـن نیسـت کـه صاحـب والیـت بر شـما، خداونـد و رسـول او و مؤمنانی 

هسـتند کـه ... .” ]مائـده/55[ و نیـز فرمـوده اسـت: “و بـه جـز خداونـد و مؤمنـان و پیامبـرش، یـار همـرازی 

نگرفتنـد.” ]توبـه/16[ مـردم گفتنـد: “ای رسـول خدا! آیـا آنـان مؤمنـان خاّصـی هسـتند یـا همـۀ 

مؤمنـان را دربرمی گیرنـد؟” آن گاه، خداونـد؟زع؟ بـه رسـولش فرمـان داد کـه ایشـان را بیاموزاَنـد و 

همان گونه که نماز و روزه و زکات و حّجشـان را برایشـان تفسـیر نموده، امر والیت را نیز برایشـان 

تفسـیر کنـد. پـس مـرا در غدیـر خـّم تعییـن نمـود و گفـت: “همانا خداوند مـرا به رسـاندن پیامی 

امـر فرمـود کـه عرصـه بـر مـن تنـگ گردیـد و گمان بـردم که مـردم تکذیبم خواهنـد نمود. اّمـا او مرا 

گـر آن را ابـالغ نکنـم، عذابـم خواهـد فرمـود. ای علـی! برخیـز.” سـپس صـالی نماز  بیـم داد کـه ا
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جماعـت درداد و نمـاز ظهـر را بـا ایشـان بخوانـد و فرمود: “ای مـردم! همانا خداوند بر من والیت 

دارد و مـن نیـز بـر مؤمنـان والیـت دارم و بـر آنان بیش از خودشـان دارای والیت هسـتم. هر که من 

بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را 

دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز بـا هـر کـه بـا او دشـمنی ورزد؛ و یاریگـرش را یـاری نمـا و 

هر که یاری اش را فرونهد، یاری اش را فرونه.” پس سـلمان فارسـی برخاسـت و روی به سـوی او 

ایـن والیـت چگونـه والیتـی اسـت؟” فرمـود: “والیتـی اسـت  نهـاد و گفـت: “ای رسـول خدا! 

هماننـد والیـت مـن. هـر کـه مـن بیـش از خـودش بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز چنیـن اسـت.” 

آن گاه، خداونـد ایـن آیـه را نـازل فرمـود: “امـروز دینتـان را برایتـان کامـل نمـودم و نعمتـم را بـر شـما تمـام 

ساختم و اسام را دین شما برگزیدم.” ]مائده/3[ ... .‹

سـپس 12 مرد از بدریان برخاسـتند و گفتند: ›ما گواهی می دهیم که این سـخن را همان 

گونـه کـه گفتـی، از رسـول خدا شـنیدیم.‹ ... .« ایـن حدیـث بلنـد دربردارنـدۀ نـکات سـودمند 

فراوان اسـت.

7. حّجت آوری صّدیقۀ فاطمه دختر رسول خدا؟ص؟
ابوالخیـر َجـَزری دمشـقی ُمقـری شـافعی _ شـرح حـال او در صفحـۀ 129  شـمس الّدین 

گذشت _ )أسنی المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب ]ص49 و 50[(1 آورده است:

پایان بخش  ما،  استاد  که  است  آن  غدیر،  حدیث  طریق  نظربرانگیزترین  و  »نیکوترین 

سلسلۀ حافظان، ابوبکر محّمد بن عبداهّلل بن محّب َمْقِدسی، از استاد بانو اّم محّمد زینب 

دختر احمد بن عبدالّرحیم َمْقِدسی، از ابوالمظّفر محّمد بن فتیان بن ُمَثّنٰی، از ابوموسی محّمد 

بن عبدالواحد  بن محّمد  ابوالقاسم عبدالواحد  قاضی  پدرم  از عّمه زادۀ  ابی بکر حافظ،  بن 

ابواحمد بن  و  از پدرش  از ظفر بن داعی علوی در استرآباد،   _ نزد وی برخواندم  مدنی _ خود 

مطرف مطرفی، از ابوسعید ادریسی _ به شیوۀ اجازه در روایت احادیثی که در کتاب تاریخ استرآباد، 

ی دانسته اند. کتاب را از و مع: 256/9(؛ و شوکانی )البدر الّطالع: 297/2( این 
ّ

1. سخاوی )الّضوء الال
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با ذکر سند آورده _ از محّمد بن محّمد بن حسن ابوالعّباس رشیدی از فرزندان هارون الّرشید در 

ابوالحسن محّمد بن جعفر  از   _ برنوشته است  او  از  آورده،  را  تمام آن چه  ادریسی   _ سمرقند 

 حلوانی، از علی بن محّمد بن جعفر اهوازی _ هوادار رشید _ از َبْکر بن احمد قصری، از فاطمه 

از  از فاطمه دختر جعفر بن محّمد صادق،  اّم کلثوم دختران موسی بن جعفر؟ع؟  و  زینب  و 

از فاطمه و سکینه دختران  از فاطمه دختر علی بن حسین،  فاطمه دختر محّمد بن علی، 

حسین بن علی، از اّم کلثوم دختر فاطمه دختر پیامبر، از فاطمه دختر رسول خدا _ درود خدا بر او؛ و 

خشنود باد خداوند از آن دختر _ آورده است: ›آیا سخن رسول خدا؟ص؟ را در روز غدیر خّم فراموش 

کرده اید: “هر که من بر وی والیت دارم، علی نیز موالی او است.”؛ و نیز این سخن او را: “نسبت 

تو با من، همان نسبت هارون است با موسی؟امهع؟ .”؟‹

ذکـر  بـا  باألسـماء(  )المسلسـل  َمدینـی  ابوموسـی  بـزرگ  حافـظ  سـان،  بدیـن  را  روایـت  ایـن 

سـند آورده و گفتـه اسـت: ›ایـن حدیـث از جهتـی، مسلسـل اسـت؛ بدیـن ترتیـب کـه هـر یـک 

از فاطمه هـا آن را از عّمـۀ خـود روایـت نمـوده؛ پـس روایتـی اسـت از پنـج دختـِر بـرادر، و هـر یک از 

ایشـان از عّمـه اش.‹«

8 . حّجت آوری نوادۀ پیامبر، امام ابومحّمد حسن در سال 41

حافـظ بـزرگ ابوالعّبـاس بـن ُعْقـَده بـا ذکـر سـند روایت کـرده که چون حسـن بن علی؟امهع؟ 

عـزم صلـح بـا معاویـه نمـود، به خطبه برخاسـت و پس از سـپاس و سـتایش خداونـد و  یادکرد از 

جـّدش، به رسـالت و نبـّوت، گفت:

»مـا خاندانـی هسـتیم کـه خداونـد بـه اسـالم کرامتمـان بخشـیده و مـا را برگزیـده و بـرای 

کیزه گردانیده اسـت.  خویـش خالـص نمـوده و هرگونـه پلیـدی را از مـا زدوده و به راسـتی، ما را پا

از روزگار آدم تـا جـّدم محّمـد، هرگـز مـردم بـه دو گـروه تقسـیم نشـده اند، مگـر آن کـه خداونـد 

خانـدان مـا را در گـروه نیـک از آن دو، قـرار داده اسـت. آن گاه کـه خداونـد، محّمـد را به پیامبری 

مبعوث فرمود و برای رسـالت برگزید و سـپس به وی فرمان داد که مردم را به سـوی او فراخواَند، 
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پـدر مـن نخسـتین کسـی بـود کـه دعـوت خداونـد و رسـولش را اجابـت نمـود و ایمـان آوْرد و آیین 

خدا و رسـولش را راسـت شـمرد. همانا خداوند در کتاب نازل شـده بر پیامبرش فرموده اسـت: 

›آیـا کسـی کـه بـر حّجتـی روشـن از جانـب پـروردگار خویـش اسـت و گواهـی از وی بـه دنبـال او اسـت ... ؟‹ 

]هـود/17[ ایـن جـّد مـن اسـت کـه بـر حّجتـی روشـن از جانـب پـروردگار خویـش اسـت؛ و این پدر 

مـن اسـت کـه بـه دنبـال او آیـد و گـواه او اسـت ... . همانـا ایـن اّمـت از جّدم؟ص؟ شـنیده اسـت: 

گـذار کند، حال آن که داناتر از او نیز در میانشـان هسـت،  ›هـرگاه اّمتـی کار خویـش را بـه کسـی وا

هرآینـه همـواره کارشـان بـه پسـتی گرایـد تا آن زمـان که این عمل خود را جبـران نمایند.‹ نیز این 

اّمت از جّدم شـنیده که به پدرم گفته اسـت: ›نسـبت تو با من، همان نسـبت هارون اسـت با 

موسـی؛ بـا ایـن تفـاوت کـه پـس از مـن پیامبـری نیسـت.‹ نیـز در غدیـر خـّم دیدند و شـنیدند که 

وی دسـت پـدر مـرا برگرفـت و بـه مـردم فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیز مـوالی او 

اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز 

با هر که با او دشمنی ورزد.‹ سپس امر فرمود که شاهدان به غایبان پیغام رسانند.«

بخشـی از ایـن خطبـه را ُقْنـُدوزی حنفی )ینابیـع المـوّده: ص482 ]150/3[( آورده که در آن، به 

خطبـۀ غدیر خّم احتجاج شـده اسـت.

9. گواه خواهی نوادۀ پیامبر، امام حسین؟ع؟ به حدیث غدیر در سال 59/58

عمـده  بخشـی   ]788/2[ کتابـش  در  ِهاللـی  قیـس  بـن  یم 
َ
ُسـل ابوصـادق  بـزرگ،  تابعـی 

از  پـس  او  هـواداران  و  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  شـیعیان  بـا  مخالفـت  در  معاویـه  سرسـختی های  از 

اسـت: گفتـه  و  آورده  را  شـهادتش 

»دو سال1 پیش از درگذشت معاویه، حسین بن علی؟امهع؟ و عبداهّلل بن عّباس و عبداهّلل 

بـن جعفـر حـج گزاردنـد. حسـین؟ع؟ مـردان و زنـان و وابسـتگان و پیروان بنی هاشـم، خـواه آنان 

را کـه پیش تـر حـج گـزارده بودنـد و خـواه آنـان کـه نگـزارده بودنـد، و نیـز گروهـی از انصـار را کـه بـا 

1. در برخی از نسخه ها آمده است: یک سال.
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 حسـین و خاندانـش نیـک آشـنا بودنـد، گـردآورد. در آن سـال، وی همـۀ صحابـۀ رسـول خدا 

و تابعیـن از انصـار را کـه بـه شایسـتگی و عبادت پیشـگی شـهره بودنـد، گـرد هـم فراهـم آوْرد؛ 

چنـدان کـه بیـش از 700 مـرد در خیمـۀ وی در منـا اجتمـاع کردنـد. بیشـینۀ ایـن جمعّیـت، از 

تابعیـن بودنـد و حـدود 200 صحابـی نیـز در میـان ایشـان بـود. آن گاه، وی در میـان ایشـان برپـا 

ایستاد و پس از سپاس و ستایش خداوند، گفت:

›اّمـا بعـد؛ می دانیـد و دیده ایـد و شـاهد بوده ایـد و خبـر یافته ایـد کـه ایـن طغیانگـر سـرکش 

گر راسـت  بـا مـا و پیروانمـان چـه کـرده اسـت. من می خواهم در بارۀ مطلبی از شـما سـؤال کنم؛ ا

گر ناراسـت گفتم، دروغگویم بخوانید. سـخن مرا بشـنوید و گفتارم  گفتم، تصدیقم نمایید، و ا

را برنویسـید؛ سـپس بـه سـرزمین ها و قبایـل خویـش بازگردیـد و افـراد دقیـق و اسـتوار خویـش را به 

 آن چـه از حـّق مـا می دانیـد، فراخوانیـد؛ کـه مـا بیـم داریـم ایـن حـق فرامـوش گـردد و از میـان برود 

و نابـود شـود؛ ]هرچنـد خداونـد فرمـوده اسـت:[“و خداونـد نور خویـش را تمام می فرمایـد، گرچه کافران 

نخواهند.”‹ ]صّف/8[

آن گاه، همۀ آیات قرآن را که در حّق ایشـان نازل گشـته، خواْند و تفسـیر نمود. نیز همۀ آن 

چـه را رسـول خدا؟ص؟ در بـارۀ پـدرش و مـادرش و خـودش و خاندانـش فرمـوده بـود، روایـت کـرد. 

همـۀ آن جمعّیـت لـب بـه تصدیـق گشـودند و ]صحابـه[ گفتنـد: ›آری؛ بـه تحقیـق، مـا ایـن را 

شـنیده و شـاهد بوده ایم.‹ تابعین نیز گفتند: ›آری؛ به تحقیق، کسـانی که سخنشـان را راسـت 

می شـماریم و صحابـۀ دقیـق و اسـتوار، ایـن را بـرای مـا روایـت کرده اند.‹ ...

آیـا می دانیـد کـه  بـه خداونـد سـوگند داده، گـواه می گیـرم:  را  حسـین؟ع؟ گفـت: ›شـما 

رسـول خدا، علـی را در روز غدیـر خـّم منصـوب نمـود و والیت او را اعالن کـرد و فرمود: “حاضران 

وظیفـه دارنـد کـه ایـن را بـه غایبـان برسـانند.”؟‹ گفتنـد: ›آری؛ بـه تحقیـق ... .‹«

در ایـن روایـت، فضیلت هایـی نـاب از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه چشـم می خـوَرد کـه بـه حـّد 

تواتر رسیده است. به آن مراجعه نمایید.
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10. حّجت آوری عبداهّلل بن جعفر بر معاویه، پس از شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟

عبداهّلل بن جعفر بن ابی طالب گوید:

»همـراه حسـن و حسـین؟امهع؟ نـزد معاویـه رفتیـم کـه عبـداهّلل بن عّبـاس و َفضل بـن عّباس 

نیـز نـزدش بودنـد. معاویـه بـه مـن خطـاب کـرده، گفـت: ›ای عبـداهّلل! حسـن و حسـین را بسـیار 

گـر  بـزرگ مـی داری؛ حـال آن کـه آن دو برتـر از تـو نیسـتند و پـدر آن دو نیـز برتـر از پـدر تـو نیسـت. ا

مادرشـان فاطمـه دختـر رسـول خدا؟ص؟ نبـود، می گفتـم: “مـادر تـو، اسـماء دختـر ُعَمیـس، نیـز 

فرورتبه تـر از مـادر آن دو نیسـت.”‹

گفتـم: ›بـه خـدا سـوگند! همانـا تـو، آن دو و پـدر و مادرشـان را کـم می شناسـی. خـدای را 

سـوگند کـه هرآینـه آن دو برتـر از مـن هسـتند؛ پدرشـان برتـر از پـدر مـن؛ و مادرشـان برتـر از مـادر من 

اسـت. ای معاویـه! تـو غافلـی از آن چـه کـه مـن، خود، از رسـول خدا؟ص؟ در بارۀ آن دو و پدرشـان 

و مادرشـان شـنیده و آن را از بـر کـرده، دریافتـه، و روایـت نمـوده ام.‹

معاویـه گفـت: ›آن را نقـل کـن ای زادۀ جعفـر! بـه خـدا سـوگند کـه تـو نـه دروغگویـی و نـه 

تهمتـی بـر تـو روا اسـت.‹

گفتم: ›این، بسی فراتر از چیزی است که تو پیش خود می اندیشی.‹

کنـون دیگـر خداونـد علـی  کـی نـدارم؛ زیـرا ا گـر برتـر از ُاحـد و ِحـراء باشـد، با گفـت: ›حّتـی ا

کنـده سـاخته و کار خالفـت بـه دسـت اهلـش  را کـه تـو هـوادار اویـی، کشـته و جمـع شـما را پرا

سـپرده شـده اسـت. پـس بـرای مـا روایـت کـن؛ کـه مـا از آن چـه شـما روایـت کنیـد، بیـم نداریـم و 

هـر چـه شـما برشـمرید، مـا را زیـان نرسـاند.‹

گفتـم: ›شـنیدم کـه از رسـول خدا؟ص؟ در بـارۀ ایـن آیـه سـؤال شـد: “و آن خوابـی را کـه بـه تـو 

نمودیـم و آن درخـت نفریـن شـده در قـرآن را، جـز بـرای آزمایـش مردم نکردیم.” ]اسـراء/60[ فرمـود: “من در 

خـواب دیـدم کـه 12 مـرد از پیشـوایان گمراهـی، بـر منبـرم بـاال می رونـد و فـرود می آینـد و اّمـت مـرا 
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بـه ]جاهلّیـت[ واپـس می برنـد.” نیـز از وی شـنیدم: “آن گاه کـه شـمار فرزنـدان ابوالعـاص به 15 

مـرد برسـد، کتـاب خداونـد را تحریـف می کننـد؛ بنـدگان خـدا را بـه بندگـی می گیرنـد؛ و مـال 

خداوند را میان خود دست به دست می کنند.”

َمه، ُاسـامة 
َ
ای معاویـه! مـن از رسـول خدا؟ص؟ بـر منبـر شـنیدم _ حـال آن کـه عمر بن ابی َسـل

بن زید، سـعد بن ابی وّقاص، سـلمان فارسـی، ابوذر، مقداد، و زبیر بن َعّوام نیز همراه من بودند 

_ کـه فرمـود: “آیـا مـن بیـش از مؤمنان بر خودشـان والیت ندارم؟” گفتیم: “آری؛ ای رسـول خدا!” 

فرمـود: “آیـا همسـران مـن حـّق مـادری بـر شـما ندارنـد؟” گفتیـم: “آری؛ ای رسـول خدا!” فرمـود: 

“هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت و بیـش از خـودش بـر وی والیـت دارد.” 

آن گاه، بـا دسـتش بـر شـانۀ علـی زد و فرمـود: “بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را 

دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز بـا هـر کـه بـا او دشـمنی ورزد. ای مـردم! مـن بـر مؤمنـان 

بیش از خودشـان والیت دارم و با حضور من، ایشـان را اختیاری نباشـد؛ پس از من، علی بیش 

از خـود مؤمنـان بـر ایشـان والیـت دارد و بـا حضـور وی، آنـان را اختیـاری نیسـت؛ و آن گاه، فرزندم 

حسـن بـر مؤمنـان بیـش از خودشـان والیـت دارد و بـا حضـور وی، ایشـان را اختیـاری نیسـت.”

آن گاه، دیگـر بـار، بـه مـردم خطـاب نمـود: “ای مـردم! چـون مـن بـه شـهادت رسـم، علـی 

بیـش از خودتـان بـر شـما والیـت دارد؛ و چـون علـی بـه شـهادت رسـد، فرزنـدم حسـن بیـش از 

خـود مؤمنـان بـر ایشـان والیـت دارد؛ و چـون حسـن بـه شـهادت رسـد، فرزنـدم حسـین بیـش از 

خـود مؤمنـان بـر آنـان والیـت دارد.”‹

گـر آن چـه گفتـی،  ... معاویـه گفـت: ›ای پسـر جعفـر! سـخنی بـس بـزرگ بـر زبـان رانـدی. ا

ک ]و گمراه[  حقیقت داشـته باشـد، همۀ افراد اّمت محّمد، خواه مهاجران و خواه انصار، هال

شـده اند، جز خانوادۀ شـما و وابسـتگان و یارانتان.‹

گفتم: ›به خداوند سوگند که آن چه گفتم، حق است و آن را از رسول خدا؟ص؟ شنیده ام.‹

معاویه گفت: ›ای حسن و حسین و ابن عّباس! ابن جعفر چه گوید؟‹
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ــرد، احضــار کــن  ــام ب ــداری، کســانی را کــه ن ــه ســخن او ایمــان ن گــر ب ــاس گفــت: ›ا  ابن عّب

و از ایشان بپرس.‹

ـــد و از ایشـــان ســـؤال نمـــود. آن دو  ـــد را فراخواْن ـــن زی َمه و ُاســـامة ب
َ
ـــل ـــن ابی َس ـــه، عمـــر ب معاوی

شـــهادت دادنـــد کـــه آن چـــه ابن جعفـــر گفتـــه، آنـــان نیـــز از رســـول خدا؟ص؟ شـــنیده اند.

... _ ادامــۀ ســخن ابن جعفــر در ایــن روایــت: _ ›پیامبــر مــا؟ص؟ بــرای اّمــت خویــش، برتریــن 

و ســزاوارترین و نیکوتریــن کــس را در غدیــر خــّم و نیــز در جای هــای دیگــر، بــه امامــت تعییــن 

فرمانشــان داد از وی  بــردن  فرمــان  بــه  و  تمــام ســاخت  ایشــان  بــر  را  او، حّجــت  بــا  و   فرمــود 

گاهشــان کــرد کــه نســبت علــی بــا او، همــان نســبت هــارون اســت بــا موســی؛ و نیــز خبرشــان   و آ

داد کــه علــی بــر هــر مؤمــن پــس از او والیــت دارد و هــر کــس خــودش بــر او والیــت دارد، علــی هــم 

بــر وی والیــت دارد و هــر کــه او بــر وی بیــش از خــودش والیــت دارد، علــی نیــز بــر وی بیــش از 

خــودش والیــت دارد؛ و علــی جانشــین و صاحــب خالفــت پــس از او اســت و هــر کــس از علــی 

فرمــان َبــرد، از خداونــد فرمــان بــرده و هــر کــه از فرمــان او ســرپیچد، از فرمــان خداونــد ســرپیچیده 

اســت؛ و هــر کــه دوســتی او را در پیــش گیــرد، بــا خداونــد دوســتی ورزیــده و هــر کــه بــا وی دشــمنی 

کند، با خداوند دشمنی ورزیده است.‹ _ تا پایان حدیث _ .«

یم ]834/2[ بنگرید.
َ
در این روایت، نکات سودمند و بس ارزشمند، بسیار است. به کتاب ُسل

11. حّجت آوری ُبْرد بر عمرو بن عاص، به حدیث غدیر
الّسیاسـه: 93/1  و  او در صفحـۀ 96 گذشـت _ )اإلمامـة  ُقَتیبـه _ شـرح حـال  بـن  ابومحّمـد 

گویـد:  )]97/1[

»یـاد کرده انـد کـه مـردی از هْمـدان بـه نـام ُبـْرد، بـر معاویه درآمد و شـنید که عمـرو بن عاص 

در بارۀ علی لب به بدگویی گشـوده اسـت. به او گفت: ›ای عمرو! بزرگان ما از رسـول خدا؟ص؟ 

شـنیده اند کـه فرمـوده اسـت: “هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.” ایـن 

نقـل حقیقـت دارد یـا نه؟‹
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عمـرو گفـت: ›ایـن سـخن حقیقـت دارد. و مـن بـه آن چـه شـنیده ای، ایـن را می افزایـم: 

هیچ یک از صحابۀ رسول خدا را افتخاراتی همانند علی نیست.‹

آن جـوان یّکـه خـورد. عمـرو گفـت: ›اّمـا علـی بـا کاری کـه در حـّق عثمـان کـرد، آن فضائـل 

را نابـود کـرد.‹ بـرد گفـت: ›آیـا علـی، بـه قتـل عثمـان فرمـان داد یـا خـود، او را کشـت؟‹ گفـت: 

گفـت:  گردنـد.‹  مجـازات  نگذاشـت  و  داد  پنـاه  را  عثمـان  کشـندگان  لیکـن  کـدام؛  ›هیـچ 

›آیـا بـا ایـن حـال، مـردم بـا وی بیعـت نمودنـد؟‹ گفـت: ›آری.‹ گفـت: ›چـرا تـو از بیعـت بـا او 

سـرپیچیدی؟‹ گفت: ›زیرا در کار عثمان، او را مّتهم می دانم.‹ گفت: ›تو نیز در این کار مّتهم 

هسـتی.‹ گفـت: ›راسـت می گویـی؛ و بـه همیـن سـبب، بـه فلسـطین روانـه شـدم.‹

آن گاه، جوان به دیار خود بازگشت و گفت: ›ما نزد کسانی رفتیم که خود، به زبان خویش 

بر خود حّجت آوردند. علی بر حق است؛ از او پیروی کنید.‹«

12. حّجت آوری عمرو بن عاص بر معاویه، به حدیث غدیر

خطیـب خوارزمـی حنفـی )المناقـب: ص124 ]ص199[( از نامـه ای یـاد کـرده کـه معاویـه بـه 

عمرو بن عاص نوشـته و در آن، وی را به یاری دادنش در نبرد ِصّفین برانگیخته اسـت. سـپس 

از نامـۀ عمـرو در پاسـخ او یـاد نمـوده اسـت. _ در شـرح حـال عمـرو بـن عـاص، هـر دو نامـه را 

خواهیـم آورد. _ بخشـی از نامـۀ عمـرو چنیـن اسـت:

جانشـین رسـول خدا، را بـه سرکشـی و حسـدورزی بـر  »و اّمـا ایـن کـه ابوالحسـن، بـرادر و 

عثمـان مّتهـم سـاخته ای و صحابـه را فاسـق خوانـده ای و اّدعـا کـرده ای کـه وی، آنـان را بـه قتـل 

عثمـان برانگیختـه؛ دروغ و گمراهـی اسـت.

وای بـر تـو ای معاویـه! آیـا نمی دانـی که ابوالحسـن جان خود را در پیشـگاه رسـول خدا؟ص؟ 

تقدیـم نمـود و در بسـتر وی خوابیـد؛ و در اسـالم و هجـرت پیشـگام اسـت؛ و رسـول خدا؟ص؟ 

در بـارۀ وی گفتـه اسـت: ›او از مـن اسـت و مـن از اویـم.‹؛ و نیـز گفتـه اسـت: ›نسـبت او بـا مـن، 
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همـان نسـبت هـارون اسـت بـا موسـی؛ بـا این تفـاوت که پس از مـن پیامبری نیسـت.‹؛ و در روز 

غدیـر خـّم فرمـود: ›هـال کـه هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! 

دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز بـا هـر کـه بـا او 

دشـمنی ورزد؛ و یاریگـرش را یـاری نمـا و هـر کـه یـاری اش را فرونهـد، یـاری اش را فرونـه.‹؟«

ین به سال 37
ّ

13. حّجت آوری عّمار بن یاسر بر عمرو بن عاص، در نبرد ِصف

نصـر بـن ُمزاِحـم کوفـی1 )وقعـة ِصّفیـن: ص176 ]ص338[( در حدیثـی بلنـد روایـت نمـوده کـه 

عّمـار بـن یاسـر در روز ِصّفیـن، عمـرو بـن عـاص را خطـاب کـرد و بـه او گفـت:

»رســول خدا؟ص؟ مــرا فرمــان داد کــه بــا پیمان شــکنان بجنگــم؛ و مــن چنیــن کــردم. و نیــز 

فرمانــم داد کــه بــا منحرفــان از حــق بجنگــم؛ و شــما همانانیــد. و اّمــا برون رفتــگان از دیــن _ کــه بــا 

ایشــان هــم بایــد بجنگــم _ ؛ ندانــم کــه عمــرم بــه نبــرد بــا آنــان وفــا می کنــد یــا نــه. ای بی دنبالــه! 

ــر وی والیــت دارم، علــی نیــز  ــارۀ علــی فرمــود: ›هــر کــه مــن ب ــی کــه رســول خدا؟ص؟ در ب ــا ندان آی

ــاری کنــد؛  ــدارد و ی ــاری کــن هــر کــه او را دوســت ب ــدار و ی ــا! دوســت ب مــوالی او اســت. بارخدای

ــوالی  ــی، م ــس از او، عل ــولش و پ ــد و رس ــمنی ورزد.‹؟ خداون ــا او دش ــه ب ــر ک ــا ه ــمنی ورز ب و دش

مننــد؛ اّمــا تــو موالیــی نــداری!«

عمرو به وی گفت: »ای ابویقظان! چرا مرا ناسزا می گویی؟«

تمـام ایـن حدیـث در شـرح حـال عمـرو بـن عـاص خواهـد آمـد؛ بـدان بنگریـد. نیـز ایـن 

اسـت. آورده   )]21/8[ البالغـه: 273/2  نهـج  )شـرح  ابن ابی الحدیـد  را  روایـت 

ْصَبغ بن ُنباته به حدیث غدیر در مجلس معاویه به سال 37
َ
14. حّجت آوری ا

در روزهـای نبـرد ِصّفیـن، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نامـه ای بـه معاویة بن ابی سـفیان نوشـت و آن را 

1. ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: 183/1 ]206/2[( گویـد: »مـا آن چـه را نصـر بـن ُمزاِحـم )وقعة ِصّفیـن( در این باب 
گروهـی[ و ناخالصـی مبـّرا  آورده، یـاد می کنیـم؛ زیـرا وی ثقـه و دقیـق و اسـتوار و نقلـش صحیـح اسـت و از هـواداری ]از 

اسـت و از بـزرگان اهـل حدیـث به شـمار مـی رود.«
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به َاْصَبغ بن ُنباته _ شـرح حال او در صفحۀ 62 گذشـت _ سـپرد تا به معاویه برسـاند. َاْصَبغ گوید:

»بـر معاویـه درآمـدم، حـال آن کـه بـر بسـاطی چرمیـن نشسـته و بـه دو بالش سـبز تکیـه داده 

بـود. سـوی راسـتش عمـرو بـن عـاص و َحْوَشـب و ذوالـکالع1 نشسـته بودنـد و سـوی چپـش، 

بـرادرش ُعْتبـه )د. 44/43( و ابن عامـر بـن کریـز عبـداهّلل )د. 58/57( و ولیـد بن ُعْقبه _ وی به 

سـمط  بـن  ُشـَرْحبیل  و   )47 )د.  خالـد  بـن  عبدالّرحمـان  و   _ اسـت  فاسـق  قـرآن،   تصریـح 

)د. 41/40(. در برابـرش هـم ابوهریـره و ابـودرداء2 و ُنعمـان بـن َبشـیر )د. 65( و ابوُامامـۀ باهلـی 

ُصَدّی )د. 81( قرار داشتند.

چون معاویه نامه را بخواْند، گفت: ›علی، کشندگان عثمان را به ما بازنمی سپارد.‹

دنبـال حکمرانـی بـه  تـو  بهانـه مکـن. همانـا  را  گفتـم: ›ای معاویـه! خـون عثمـان  او   بـه 

گر می خواسـتی عثمان را یاری کنی، تا زنده بود، چنین می نمودی؛ اّما   و سـلطنت هسـتی؛ و ا

آن قدر درنگ ورزیدی تا کشـته شـود و قتل وی را دسـتاویزی برای رسـیدن به قدرت سـازی.‹

معاویه از گفتارم خشـمگین گشـت و من خواسـتم که بر خشـمش بیفزایم. پس به ابوهریره 

گفتـم: ›ای صحابـی رسـول خدا! مـن تـو را بـه خداونـدی سـوگند می دهـم کـه معبـودی جـز او 

نباشـد و دانندۀ نهان و آشـکار اسـت؛ و نیز سـوگندت می دهم به حّق دوسـت او مصطفی؟مهس؟ 

کـه مـرا خبـر دهـی: آیـا در روز غدیـر خـّم حاضر بـوده ای؟‹

گفت: ›آری؛ حاضر بوده ام.‹

گفتم: ›از رسول خدا در بارۀ علی چه شنیدی؟‹

گفـت: ›شـنیدم کـه فرمـود: “هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. 

بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز بـا هـر 

کـه بـا او دشـمنی ورزد؛ و یاریگـرش را یـاری نمـا و هـر کـه یـاری اش را فرونهد، یـاری اش را فرونه.”‹

کشته شدند. 1. َحْوَشب ِحْمَیری و ذوالکالع در نبرد ِصّفین همراه معاویه بودند و در همان نبرد 

2. وی ُعَویمـر انصـاری اسـت کـه بنـا بـه نقـل ابن عبدالَبّر )اإلسـتیعاب: بخش کنیه هـا ]1229/3[( رجال نـگاران مرگ او را 
پـس از ِصّفین دانسـته اند.
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به وی گفتم: ›و تو ای ابوهریره! اکنون دشمنش را دوست گرفته ای و دوستش را دشمن!‹
ابوهریره آهی برکشید و گفت: ›إّنا هّلل و إّنا إلیه راجعون.‹«

ایـن روایـت را خطیـب خوارزمـی حنفـی )المناقـب: ص130 ]ص205[(؛ و سـبط ابن جـوزی 
آورده انـد. )تذکـرة الخـواّص: ص48 ]ص85[( 

15. گواه خواهی جوانی از ابوهریره به حدیث غدیر در مسجد کوفه1
حافظ ابوَیْعلٰی موصلی _ شرح حال او در صفحۀ 100 گذشت _ ]المسند: 307/11[ از ابوبکر 

بـن ابی َشـیبه، از شـریک، از ابویزیـد داوود َاْودی )د. 150( از پـدرش یزیـد َاْودی ایـن حدیـث را 

روایـت کرده اسـت.

نیـز حافـظ ابن َجریـر طبـری، از ابوُکَریـب، از شـاذان، از شـریک، از ادریـس و بـرادرش داوود، 

از پدرشـان یزیـد َاْودی روایـت کـرده اسـت:

»ابوهریـره بـه مسـجد درآمـد و مـردم پیرامـون او گردآمدنـد. جوانـی برخاسـت و گفـت: ›تـو 

را بـه خداونـد سـوگند داده، گـواه می گیـرم: آیـا از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدی کـه فرمـود: “هـر کـه من 

بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را 

دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز بـا هـر کـه بـا او دشـمنی ورزد.”؟‹

گفـت: ›مـن شـهادت می دهـم کـه از رسـول خدا شـنیدم: “هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، 

علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری 

کنـد؛ و دشـمنی ورز بـا هـر کـه بـا او دشـمنی ورزد.”‹«

حافـظ ابوبکـر2 َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 105/9( بـه نقـل از ابوَیْعلـٰی و َطَبرانـی و بـّزار بـه هـر دو 

طریـق وی، ایـن روایـت را آورده و یکـی از ایـن دو طریـق را صحیـح و راویانـش را ثقـه شـمرده 

هایـه: 213/5 ]232/5[( از طریـق ابوَیْعلـٰی موصلـی و ابن َجریـر طبـری،  اسـت. ابن َکثیـر )البدایـة و الّنِ

این حدیث را یاد کرده است.

1. سند این حدیث از طریق ادریس بن یزید صحیح است و همۀ راویان آن ثقه هستند.
گذشت.)غ.( که در شرح حال وی در صفحۀ 275  2. درسِت آن، ابوالحسن علی بن ابی بکر است؛ چنان 
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از  ثـــوری،  ســـفیان  از  روایـــت  بـــه   )]68/4[  360/1 البالغـــه:  نهـــج  )شـــرح  ابن ابی الحدیـــد 

عبدالّرحمـــان بـــن قاســـم، از عمـــر بـــن عبدالغّفـــار گویـــد:

بـاب کنـده می نشسـت  بـه کوفـه درآمـد، شـبانگاهان در  ابوهریـره همـراه معاویـه  »چـون 

و مـردم گـرد او اجتمـاع می کردنـد. پـس جوانـی از کوفـه درآمـد و نـزد وی نشسـت و گفـت: ›ای 

ابوهریـره! تـو را بـه خداونـد سـوگند داده، گـواه می گیـرم: آیـا ایـن سـخن رسـول خدا؟ص؟ را در بـارۀ 

 علـی بـن ابی طالـب شـنیدی: “بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد

 و یاری کند؛ و دشمنی ورز با هر که با او دشمنی ورزد.”؟‹

گفـت: ›بـه تحقیـق؛ آری.‹ گفـت: ›پـس خدای را گواه می گیرم که تو با دشـمنش دوسـتی 

ورزیده و با دوسـتش دشـمنی کرده ای.‹ آن گاه، برخاسـت و از او دور شـد.

راویـان آورده انـد کـه ابوهریـره در راه بـا کـودکان هم غـذا و هم بـازی می شـد و آن زمـان کـه 

برپایـی  مایـۀ  را  دیـن  کـه  را  خداونـدی  ›سـپاس  می خواْنـد:  خطبـه  چنیـن  بـود،  مدینـه  امیـر 

مـردم و ابوهریـره را پیشـوای آنـان گردانیـده اسـت.‹ وی مـردم را بـا ایـن گونـه سـخنان بـه خنـده 

وامی داشـت. نیـز آن گاه کـه امیـر مدینـه بـود، در بـازار می رفـت و چـون بـه مـردی می رسـید کـه 

پیشـاپیش او راه می سـپرد، دو پایـش را بـر زمیـن می کوبیـد و می گفـت: ›راه دهیـد؛ راه دهید؛ که 

امیـر آمـده اسـت.‹ و مـرادش، خـودش بـود.

در   )]278 و  ]ص277  )المعـــارف  ابن ُقَتیبـــه  را  ›این هـــا  گویـــم:  )= ابن ابی الحدیـــد(  مـــن 

شـــرح حـــال ابوهریـــره، آورده و ســـخن وی در بـــارۀ او حّجـــت اســـت؛ زیـــرا در بـــارۀ او تهمتـــی بـــر 

وی روا نیســـت.‹«

ـــاد  ـــد: »دســـت تحریفگـــران صنعـــت چـــاپ، همـــۀ این هـــا را از نســـخۀ کتـــاب ی امینـــی گوی

شـــده )چـــاپ 1353 در مصـــر( انداختـــه و چـــه کارهـــا از ایـــن قبیـــل کـــه دســـت چـــاپ کـــرده و گاه 

مـــواردی را کـــه از آِن ایـــن کتـــاب نبـــوده، در آن وارد ســـاخته اســـت. در صفحـــۀ 192 نیـــز بدیـــن 

مطلب اشاره شد.«
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16. گواه خواهی مردی از زید بن ارقم به حدیث غدیر
از ابوعبـداهّلل َشـیبانی؟ضر؟1 روایـت شـده اسـت: »مـن نـزد زیـد بـن ارقـم نشسـته بـودم کـه 

زیـد  ارقـم اسـت؟‹ مـردم گفتنـد: ›ایـن،  بـن  زیـد  از شـما،  مـردی درآمـد و گفـت: ›کـدام یـک 

اسـت.‹ گفـت: ›تـو را بـه خداونـدی کـه معبـودی جـز او نباشـد، سـوگند داده، گـواه می گیـرم: 

آیـا از رسـول خدا؟ص؟ ایـن سـخن را شـنیدی: “هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیز مـوالی او 

اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز 

بـا هـر کـه بـا او دشـمنی ورزد.”؟‹ گفـت: ›آری.‹«

این حدیث در موّدة القربی ]موّدت پنجم[ و ینابیع الموّده )ص249 ]73/2[( آمده است.

17. گواه خواهی مردی عراقی از جابر انصاری به حدیث غدیر2

ــر ســـند _ در ضمـــن  ــا ذکـ مـــه حافـــظ گنجـــی شـــافعی )کفایـــة الّطالـــب: ص16 ]ص61[( بـ
ّ

عال

ــور  ــن ابی منصـ ــار بـ ــن ابی الفخـ ــی بـ ــام علـ ــب ابوَتّمـ ــریف خطیـ ــی _ از شـ ــند عالـ ــا سـ ــی بـ روایتـ

یطـــی  طیـــف بـــن محّمـــد بـــن علـــی بـــن حمـــزۀ ُقّبَ
ّ
هاشـــمی _ در َکـــْرخ بغـــداد _ و ابوطالـــب عبدالل

ـــوب کاشـــغری، همگـــی از ابوالفتـــح  ـــن اّی ـــن یوســـف ب ـــن عثمـــان ب ـــی _ و ابراهیـــم ب
ّ
_ در نهـــر معل

ــغری، از  ــز کاشـ ــی _ ؛ و نیـ ــن َبّطـ ــیب بـ ــه نسـ ــهور بـ ــلیمان _ مشـ ــن سـ ــی بـ ــن عبدالباقـ ــد بـ محّمـ

ابوالحســـن علـــی بـــن ابی القاســـم طوســـی _ مشـــهور بـــه ابن تـــاج القـــّراء _ ؛ هـــر دو از ابوعبـــداهّلل 

ـــت، 
ْ
مالـــک بـــن احمـــد بـــن علـــی بانیاســـی، از ابوالحســـن احمـــد بـــن محّمـــد بـــن موســـی بـــن َصل

لـــب بـــن زیـــاد، از عبـــداهّلل بـــن  از ابراهیـــم بـــن عبدالّصمـــد هاشـــمی، از ابوســـعید اشـــّج، از ُمّطَ

محّمد بن عقیل روایت کرده است:

»در خانـۀ جابـر بـن عبـداهّلل بـودم و علـی بـن حسـین و محّمـد بـن حنفّیـه و ابوجعفـر ]نـزد 

1. در نسـخه ها چنین آمده؛ و چه بسـا ابوعمرو َشـیبانی صحیح باشـد؛ یعنی همان تابعِی بزرگ ]سـعد بن ایاس، از بنی[
کوفه قرآن تالوت می نمود. شـرح حال او را ذهبی )تذکرة الحّفاظ:  که در مسـجد اعظم  کوفی )د. 98(  َشـیبان بن َثْعلبۀ 

59/1 ]68/1[( آورده است.

2. سند این روایت صحیح است و همۀ راویان آن ثقه هستند.
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وی بودنـد[. مـردی از اهـل عـراق درآمـد و گفـت: ›به خداوند سـوگندت می دهم1 کـه از آن چه از 

رسـول خدا؟ص؟ دیـده و شـنیده ای، سـخنی برایـم بازگویـی.‹

جابـر گفـت: ›در ُجحفـه، در غدیـر خـّم، بودیـم و مردمـی فـراوان از ُجهینـه و ُمزینـه و ِغفـار 

حضـور داشـتند. رسـول خدا؟ص؟ از چـادری _ واژۀ عربـی اش در ایـن مأخـذ، ِخبـاء؛ و در َفراِئـد 

ـمَطین، فسـطاط ثبت شـده اسـت _ بر ما درآمد و سـه بار با دسـتش اشاره نمود و دست علی  الّسَ

بـن ابی طالـب را برگرفـت و فرمـود: “هـر کـه مـن بـر وی والیت دارم، علـی نیز موالی او اسـت.”‹«

ــمَطین: بــاب نهــم ]62/1[( از شــیخ مجدالّدیــن عبــداهّلل  وئــی )َفراِئــد الّسَ ایــن روایــت را َحّمُ

ــزد وی در ســوم رجــب 672 در بغــداد _ از شــیخ  ــراءت ن ــه ق ــن مــودود حنفــی _ ب ــن محمــود ب  ب

ابوبکــر ِمســمار بــن عمــر بــن عویــس بغــدادی _ بــه شــنیدار از وی _ از ابوالفتــح محّمــد بــن 

؛  _ او  از  بــه شــنیدار  ابن َبّطــی،  بــه  عبدالباقــی _ مشــهور 

و نیـــز از امـــام فقیـــه کمال الّدیـــن ابوغالـــب هّبـــة اهّلل ]بـــن ابی القاســـم بـــن ابی غالـــب[ 

ســـامری _ بـــه قـــراءت نـــزد وی در مســـجد جامـــع نصـــر2، در شـــب یک شـــنبه 27 مـــاه رمضـــان 

682، در بغـــداد _ از شـــیخ محاســـن بـــن عمـــر بـــن رضـــوان خزائنـــی _ بـــه شـــنیدار از وی، در 21 

ـــه شـــنیدار از او، در 16 رجـــب  ـــی _ ب ـــن نصـــر زاغون ـــن ُعَبیـــداهّلل ب ـــد ب محـــرم 622 _ از ابوبکـــر محّم

550 _ از ابوعبـــداهّلل مالـــک بـــن احمـــد بـــن علـــی بـــن ابراهیـــم فـــّرای بانیاســـی _ بـــه شـــنیدار از وی 

_ از ابن زاغونـــی3 _ شـــرح حـــال او در صفحـــۀ 113 گذشـــت؛ در شـــعبان 463 _ از ابوالحســـن 

ـــت _ بـــه قـــراءت نـــزد او، حـــال آن کـــه مـــن 
ْ
احمـــد بـــن محّمـــد بـــن موســـی بـــن قاســـم بـــن َصل

ـــحاق _  ـــۀ ابواس ـــا کنی ـــمی _ ب ـــد هاش ـــن عبدالّصم ـــم ب ـــب 405 _ از ابراهی ـــنیدم؛ در 13 رج می ش

وئی: »به خداوند یگانه ... .« 1. در عبارت شیخ االسالم حّمُ

کنـون در بـازار  کـه ا 2. دکتـر مصطفـی جـواد بغـدادی در نامـه ای بـه مـا، درسـِت ایـن واژه را »مسـجد جامـع« قصـر دانسـته 
نخریسـان قـرار دارد.

یـخ اشـتباهی راه یافتـه؛ زیـرا ابن زاغونـی در 468 زاده شـده و بانیاسـی در 485 وفـات یافتـه اسـت. بـه نظـر  3. در ایـن تار
کـه شـنیدار ابن زاغونـی از بانیاسـی در 483 بـوده و عـدد هشـت بـه شـش تبدیـل شـده اسـت.)ط.( می رسـد 
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لـــب بـــن زیـــاد، از عبـــداهّلل بـــن محّمـــد بـــن عقیـــل روایـــت کـــرده  از ابوســـعید اشـــّج، از ابوطالـــب ُمّطَ

است: »نزد جابر بودم ... .« _ تا پایان حدیث، با همان لفظ _

لــب بــن زیــاد، از عبــداهّلل بــن محّمــد  هایــه: 213/5 ]232/5[( از ُمّطَ ابن َکثیــر )البدایــة و الّنِ

بــن عقیــل، از جابــر بــن عبــداهّلل روایــت کــرده اســت: »در ُجحفــه، در غدیــر خــّم، بودیــم کــه 

ــر مــا درآمــد و دســت علــی را برگرفــت و فرمــود: ›هــر کــه  ــا خیمــه ای ب رســول خدا؟ص؟ از چــادر ی

مــن بــر وی والیــت دارم، علــی نیــز مــوالی او اســت.‹ اســتاد مــا، ذهبــی، ایــن حدیــث را حســن 

دانســته اســت.«

امینـی گویـد: البّتـه ایـن کـه ابن َکثیـر بخشـی از ایـن حدیـث را حـذف نمـوده و از جمـع 

حاضـر نـزد جابـر و گواه خواهـی مـرد عراقـی از او یاد نکرده و حدیث را به شـکل کوتاه شـده آورده، 

هایـه، از زبان بدگوی وی و دسـت  بـرای مـا اهّمّیتـی نـدارد؛ زیـرا کتـاب تاریـخ او، یعنی البدایـة و الّنِ

تحریفگـرش در امانت هـای پیامبـر بزرگـوار، یعنـی همـان فضیلت هـای خانـدان وی، و نیـز از 

سـینۀ شـعله ور از دشـمنی وی بـه خانـدان پیامبـر حکایـت دارد. از ایـن رو اسـت کـه می بینیـد 

وی دوسـتان خانـدان پیامبـر را دشـنام و ناسـزا می گویـد و دشمنانشـان را می سـتاید و روایـات 

صحیـح در بـاب مناقـب ایشـان را ناصحیـح می شـمارد و راوی ثقـۀ این گونه روایـات را غیر ثقه 

می خوانـد _ بـی آن کـه هیـچ دلیلـی ارائـه کنـد _ و سـخنان حـق را از جایـگاه خـود بـه گمراهـه 

گـر بخواهیـم همـۀ ایـن گونـه کارهـای وی را یـاد نماییـم، خـود بـه کتابـی بـزرگ تبدیـل  می بـرد. ا

خواهـد شـد. در ایـن جـا بـه ایـن نمونـه بسـنده می کنیـم کـه وی چگونـه ماجـرای آغـاز دعـوت 

عر�ء/214[ را تحریـف کـرده اسـت. او )البدایـة < ]سث �ن ىی بٖ ݢ�ݫ ݢ
َ ݧ رݨݧ
تݨْ ݧ َا�ݧ

ْ
ک �ل ݣݣ�تَ رݦݦَ �ی ْرݤ َعسثٖ ْدݩنِ

ݨݧ �نݧ
َ
 پیامبـر پـس از نـزول آیـۀ >َو�

هایـه: 40/3 ]53/3[( پـس از یادکـرد از حدیـث رسـیده در بـارۀ ایـن آیـۀ گرامی از طریق بیهقی،   و الّنِ

گفته است: »این روایت را ابوجعفر بن َجریر، از محّمد بن ُحَمید رازی ... آورده است.«

در پایان سند، او گفته است:

کنـون خداونـد مـرا امـر  »پیامبـر فرمـود: ›همانـا مـن خیـر دنیـا و آخـرت را بـرای شـما آوردم و ا
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 فرموده که شـما را به سـوی او فراخوانم. کدام یک از شـما مرا بر این کار یاری می کند تا برادر  من

و چنین و چنان باشد؟‹

علـی گویـد: ›همـۀ حاضـران از پذیـرش دعـوت او سـرباززدند؛ اّمـا مـن کـه از همـه جوان تر

گفتم: “ای پیامبر خدا! من در  و چشـمم چرک آلودتر و شـکمم بزرگ تر1 و سـاق پایم الغرتر بود، 

ایـن کار یـار تـوام.” پـس وی گـردن مـرا برگرفـت و فرمـود: “همانا این، برادر مـن و چنین و چنان 

است؛ پس سخنش را بشنوید و از او پیروی نمایید.”‹

آن جماعـت خنده زنـان برخاسـتند و بـه ابوطالـب گفتنـد: ›تـو را فرمـان داد کـه از پسـرت 

سـخن بشـنوی و او را فرمـان بـری!‹«

از  َجریـر،  بـن  ابوجعفـر  از  را  آن  و  آورده  نیـز  را  عبـارات  همیـن  )الّتفسـیر: 351/3(  ابن َکثیـر 

اسـت. نمـوده  نقـل  لفـظ  همـان  بـا  ابن ُحَمیـد، 

کنون ما لفظ طبری را عینًا می آوریم تا سره از ناسره شناخته شود: ا

»]سـخن  اسـت:  آورده  چنیـن  اّول: 217/2 ]321/2[  الملـوک، چـاپ  و  األمـم  تاریـخ  در  طبـری 

کنـون خداونـد مـرا امـر فرمـوده کـه  پیامبـر:[ ›همانـا مـن خیـر دنیـا و آخـرت را بـرای شـما آوردم و ا

 شـما را بـه سـوی او فراخوانـم. کـدام یـک از شـما مـرا بـر ایـن کار یـاری می کنـد تـا بـرادر و جانشـین 

و صاحـب خالفـت پـس از مـن در میـان شـما باشـد؟‹ ]علـی گویـد:[ ›همۀ حاضـران از پذیرش 

دعـوت او سـرباززدند؛ اّمـا مـن کـه از همـه جوان تـر و چشـمم چرک آلودتـر و شـکمم بزرگ تر و سـاق 

 پایـم الغرتـر بـود، گفتـم: “ای پیامبـر خـدا! مـن در ایـن کار یـار تـوام.” پـس وی گـردن مـرا برگرفـت 

و فرمـود: “همانـا ایـن، بـرادر و جانشـین و صاحـب خالفت پس از من در میان شـما اسـت؛ پس 

سـخنش را بشـنوید و از او پیـروی نماییـد.”‹ آن جماعـت خنده زنـان برخاسـتند و بـه ابوطالـب 

گفتند: ›تو را فرمان داد که از پسرت سخن بشنوی و او را فرمان بری!‹«

پس باید از این تحریف تنها به خداوند شکایت برد.

1. دور نیسـت کـه ایـن عبـارت ناشـی از تحریـف یـا اشـتباه کاتبـان باشـد. بس بعید اسـت که در حضور جمعـی که برخی 
از آنـان از شـکم رانان شهوت پرسـت بودنـد، انسـانی زاهـد چـون علـی دارای چنین وصفی بوده باشـد!)م.(
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آری؛ طبـری در تفسـیرش جامـع البیـان: 74/19 ]مـج11/ج122/19[ ایـن حدیـث را تحریـف 

نمـوده؛ اّمـا آیـا ابن َکثیـر بـه تاریـخ او دسترسـی نداشـته که روایت یاد شـده را بـدون تحریف در آن 

بیابـد؛ و آیـا بـه دیگـر آثـار بـزرگان حدیـث و تاریـخ وقـوف نداشـته؛ یـا آن کـه کین تـوزی اش سـبب 

گشـته اسـت تنهـا بـه همیـن نقـل تحریـف شـده اعتمـاد کنـد؟ و خداونـد اسـت کـه می دانـد در 

دل هـای اینـان چـه می گـذرد!

18. حّجت آوری قیس بن سعد به حدیث غدیر بر معاویه به سال 56/50
 معاویـــــة بـــن ابی ســـــفیان در اّیـــــام حکومتـــــش، پــــس از وفـــــات نـــــوادۀ پیامبـــــر، امـــام 

ــه  ــه بـ ــردم مدینـ ــد. مـ ــه درآمـ ــه مدینـ ــد و بـ ــی شـ ــزاردن راهـ ــرای حج گـ ــه _ بـ ــوات اهّلل علیـ ــن _ صلـ حسـ

اســـتقبال وی آمدنـــد و میـــان او بـــا صحابـــی بـــزرگ، قیـــس بـــن ســـعد بـــن ُعبـــادۀ انصـــاری گفتـــاری 

درگرفـــت کـــه تمـــام آن در بخـــش شـــاعران غدیـــر در ســـدۀ نخســـت خواهـــد آمـــد. در ایـــن میـــان، 

قیـــس گفـــت: »بـــه زندگانـــی ام ســـوگند! بـــا وجـــود علـــی و فرزندانـــش، هیـــچ کـــِس دیگـــر از انصـــار و 

قریـــش و نیـــز هیـــچ عربـــی، شایســـتۀ خالفـــت نیســـت.«

معاویـه خشـمگین گشـت و گفـت: »ای ابن سـعد! ایـن را از کجـا دریافتـه ای و از کـه روایت 

می کنی و از که شنیده ای؟ آیا پدرت این را به تو گفته و از او دریافته ای؟«

قیس گفت: »آن را از کسی شنیده و دریافته ام که از پدرم برتر است و حّقی بزرگ تر دارد.«

معاویه گفت: »که را می گویی؟«

قیـس گفـت: »علـی بـن ابی طالـب، یعنـی دانـای ایـن اّمـت و صّدیـق آن را کـه خداونـد 

در بارۀ وی فرموده اسـت: ›بگو برای گواهی میان من و شـما، خداوند و کسـی که علم کتاب نزد او اسـت، 

کفایـت کنند.‹ ]رعـد/43[«

سپس قیس تمام آیات قرآن را که در شأن علی؟ع؟ نازل شده، برشمرد.

معاویـه گفـت: »همانـا صّدیـق ایـن اّمـت، ابوبکـر اسـت و فـاروق آن، عمـر. و آن کـه علـم 

کتـاب نـزد او اسـت، عبـداهّلل بـن سـالم اسـت.«

)414(
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ــد  ــه حــق، ســزاوار ایــن نام هــا اســت، همــان اســت کــه خداون قیــس گفــت: »کســی کــه ب

در بــارۀ وی فرمــوده اســت: ›آیــا کســی کــه از جانــب پــروردگارش دلیــل روشــن دارد و شــاهدی از او در پــی 

وی می آیــد ... ؟‹ ]هــود/17[ همــان کــه رســول خدا؟ص؟ در غدیــر خــّم وی را تعییــن فرمــود و گفــت: 

›هــر کــه مــن بــر وی بیــش از خــودش والیــت دارم، علــی نیــز بیــش از خــود او بــر وی والیــت دارد.‹؛ 

همــان کــه در نبــرد تبــوک، پیامبــر بــه او گفــت: ›نســبت تــو بــا مــن، همــان نســبت هــارون اســت 

یم بــن 
َ
بــا موســی؛ بــا ایــن تفــاوت کــه پــس از مــن پیامبــری نخواهــد بــود.‹« بنگریــد بــه: کتــاب ُســل

قیــس ]777/2[�

19. حّجت آوری داِرمّیۀ حجونّیه بر معاویه به سال 56/50
َزَمْخَشری _ شرح حال او در صفحۀ 114 گذشت _ )ربیع األبرار: باب 41 ]599/2[( گوید:

»معاویــه بــه حــج رفتــه بــود کــه زنــی بــه نــام داِرمّیــۀ1 حجونّیــه، از شــیعیان علــی، را کــه 

سیاهپوســت و تنومنــد بــود، فراخواْنــد و بــه وی گفــت: ›در چــه حالــی، ای دختــر حــام؟‹ گفــت: 

›حالــم خــوب اســت؛ اّمــا مــن از حــام نیســتم، بلکــه زنــی از بنی ِکنانــه هســتم.‹ معاویــه گفــت: 

ــه ایــن جــا فراخوانــده ام؟‹ گفــت: ›ســبحان اهّلل! مــن  ــو را ب ›راســت می گویــی. می دانــی چــرا ت

ــرا  ــی داری؛ چ ــمن م ــرا دش ــت و م ــی را دوس ــرا عل ــم چ ــم بدان ــت: ›می خواه ــم.‹ گف ــب ندان غی

 بــا او یــاری و بــا مــن کینــه مــی ورزی؟‹ گفــت: ›ممکــن اســت مــرا از پاســخ معــاف داری؟‹

 گفت: ›نه!‹

داِرمّیه گفت: ›حال که مرا معاف نمی داری؛ پس بدان که من علی را از آن روی دوست 

می دارم که در میان مردم به عدل رفتار می کرد و بیت المال را به مساوات تقسیم می نمود؛ و تو 

را بدان جهت دشمن می شمارم که با کسی می جنگی که برای خالفت از تو شایسته تر است 

و چیزی را می جویی که از آِن تو نیست. علی را از آن جهت دوست می دارم که رسول خدا؟ص؟ 

یـــا. بنی حـــام در ایـــن قلعـــه فـــرود آمدنـــد، چنـــان  کنـــارۀ در کـــه قلعـــه ای بـــوده بعـــد از غـــّزه در راه مصـــر، بـــر  1. منســـوب بـــه داروم 
یـــه )= ای دختـــر حـــام( برمـــی آیـــد. حجـــون هـــم نـــام مکانـــی اســـت معـــروف در مّکـــه ]در ایـــن رابطـــه  کـــه از ســـخن معاو

گردیـــده اســـت. ـــه در آن جـــا منـــزل داشـــته و بـــدان منســـوب  کـــه داِرمّی ـــه: معجـــم البلـــدان: 225/2[  ـــد ب بنگری
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کین را دوست  در روز غدیر خّم در حضور خود تو، او را به والیت برگزید؛ و نیز از آن روی که مسا

می داشت و دیانت پیشگان را گرامی می شمرد. نیز تو را دشمن می دارم؛ زیرا خون می ریزی و 

وحدت اّمت را می گسلی و در قضاوت ستم می رانی و به میل نفس خود حکم می کنی ... .‹« 
_ تا پایان حدیث _1

ْودی بر دشمنان امیرالمؤمنین؟ع؟
َ
20. حّجت آوری عمرو ا

مفتـی و قاضـی کوفـه، شـریک بـن عبـداهّلل نخعـی _ شـرح حـال او در صفحـۀ 78 یـاد شـد 

_ از ابواسـحاق َسـبیعی _ شـرح حـال وی در صفحـۀ 69 گذشـت _ از عمـرو بـن میمـون َاْودی 

_ شـرح حـال او در صفحـۀ 69 آمـد _ آورده کـه نـزد عمـرو از علـی بـن ابی طالـب امیرالمؤمنیـن 

یـاد شـد و او گفـت: »کسـانی کـه در بـارۀ علـی بـد می گوینـد، هیمـۀ آتـش دوزخنـد. مـن، خـود، 

یفـة بـن یمـان و َکْعـب بـن ُعْجـره شـنیدم کـه هـر 
َ

از شـماری از صحابـۀ محّمـد؟ص؟ از جملـه ُحذ

یـک از ایشـان می گفـت: ›هرآینـه علـی را امتیازاتـی اسـت کـه هیـچ بشـری را نیسـت: او همسـر 

فاطمه، سـرور زناِن همۀ مردمان نخسـتین و بازپسـین اسـت؛ چه کس همانند این بانو را دیده 

و چـه کـس شـنیده اسـت کـه کسـی در مردمـان نخسـتین و بازپسـین، بـا چنیـن بانویـی ازدواج 

کرده باشـد؟ او پدر حسـن و حسـین، سـروران جوانان بهشـتی، از نخسـتین تا بازپسـین، اسـت. 

ای مـردم! چـه کسـی را هماننـد ایـن پسـران اسـت؟ نیـز رسـول خدا پـدر همسـر او اسـت و او هـم 

جانشـین وی در خاندان و همسـران او اسـت؛ و همۀ درها به مسـجد بسـته شـد، جز در خانۀ او؛ 

و او صاحـب دروازۀ خیبـر اسـت؛ و او پرچمـدار نبـرد خیبـر اسـت؛ و او کسـی اسـت کـه در آن روز، 

ک او بردمیـد، بـه گونـه ای کـه از آن پـس، دیگـر از درد چشـم  پیامبـر آب دهـان در چشـمان دردنـا

شـکایت نکـرد و هیـچ گرمـا و سـرمایی آزارش نـداد؛ و او دارنـدۀ افتخـار روز غدیـر خـّم اسـت کـه 

رسـول خدا او را بـه نـام، فراخواْنـد و والیـت وی را بـر همـۀ اّمـت واجـب سـاخت و قـدر واالیـش را 

بـه آنـان شناسـانید و جایگاهـش را برایشـان معلـوم سـاخت و فرمـود:

“ای مــردم! چــه کــس بیــش از خودتــان بــر شــما والیــت دارد؟” گفتنــد: “خداوند و رســولش 

بـــا عبـــارات دیگـــر در بالغـــات الّنســـاء )ص72 ]ص105[(؛ الِعقـــد الفریـــد )162/1 ]222/1[(؛   1. ایـــن حّجـــت آوری 
و صبح األعشی )259/1 ]306/1[( آمده است.
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ــد  ــه حــق، ســزاوار ایــن نام هــا اســت، همــان اســت کــه خداون قیــس گفــت: »کســی کــه ب

در بــارۀ وی فرمــوده اســت: ›آیــا کســی کــه از جانــب پــروردگارش دلیــل روشــن دارد و شــاهدی از او در پــی 

وی می آیــد ... ؟‹ ]هــود/17[ همــان کــه رســول خدا؟ص؟ در غدیــر خــّم وی را تعییــن فرمــود و گفــت: 

›هــر کــه مــن بــر وی بیــش از خــودش والیــت دارم، علــی نیــز بیــش از خــود او بــر وی والیــت دارد.‹؛ 

همــان کــه در نبــرد تبــوک، پیامبــر بــه او گفــت: ›نســبت تــو بــا مــن، همــان نســبت هــارون اســت 

یم بــن 
َ
بــا موســی؛ بــا ایــن تفــاوت کــه پــس از مــن پیامبــری نخواهــد بــود.‹« بنگریــد بــه: کتــاب ُســل

قیــس ]777/2[�

19. حّجت آوری داِرمّیۀ حجونّیه بر معاویه به سال 56/50
َزَمْخَشری _ شرح حال او در صفحۀ 114 گذشت _ )ربیع األبرار: باب 41 ]599/2[( گوید:

»معاویــه بــه حــج رفتــه بــود کــه زنــی بــه نــام داِرمّیــۀ1 حجونّیــه، از شــیعیان علــی، را کــه 

سیاهپوســت و تنومنــد بــود، فراخواْنــد و بــه وی گفــت: ›در چــه حالــی، ای دختــر حــام؟‹ گفــت: 

›حالــم خــوب اســت؛ اّمــا مــن از حــام نیســتم، بلکــه زنــی از بنی ِکنانــه هســتم.‹ معاویــه گفــت: 

ــه ایــن جــا فراخوانــده ام؟‹ گفــت: ›ســبحان اهّلل! مــن  ــو را ب ›راســت می گویــی. می دانــی چــرا ت

ــرا  ــی داری؛ چ ــمن م ــرا دش ــت و م ــی را دوس ــرا عل ــم چ ــم بدان ــت: ›می خواه ــم.‹ گف ــب ندان غی

 بــا او یــاری و بــا مــن کینــه مــی ورزی؟‹ گفــت: ›ممکــن اســت مــرا از پاســخ معــاف داری؟‹

 گفت: ›نه!‹

داِرمّیه گفت: ›حال که مرا معاف نمی داری؛ پس بدان که من علی را از آن روی دوست 

می دارم که در میان مردم به عدل رفتار می کرد و بیت المال را به مساوات تقسیم می نمود؛ و تو 

را بدان جهت دشمن می شمارم که با کسی می جنگی که برای خالفت از تو شایسته تر است 

و چیزی را می جویی که از آِن تو نیست. علی را از آن جهت دوست می دارم که رسول خدا؟ص؟ 

یـــا. بنی حـــام در ایـــن قلعـــه فـــرود آمدنـــد، چنـــان  کنـــارۀ در کـــه قلعـــه ای بـــوده بعـــد از غـــّزه در راه مصـــر، بـــر  1. منســـوب بـــه داروم 
یـــه )= ای دختـــر حـــام( برمـــی آیـــد. حجـــون هـــم نـــام مکانـــی اســـت معـــروف در مّکـــه ]در ایـــن رابطـــه  کـــه از ســـخن معاو

گردیـــده اســـت. ـــه در آن جـــا منـــزل داشـــته و بـــدان منســـوب  کـــه داِرمّی ـــه: معجـــم البلـــدان: 225/2[  ـــد ب بنگری
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داناترنــد.” فرمــود: “پــس هــر کــه مــن بــر وی والیــت دارم، ایــن علــی نیــز مــوالی او اســت.”‹« _ تــا 

پایان سخن _

21. حّجت آوری عمر بن عبدالعزیز، خلیفۀ اموی )د. 101(
حافـظ ابوُنَعیـم اصفهانـی )ِحلیـة األولیـاء: 364/5( از ابوبکر محّمد ُتسـَتری، از یعقوب؛ و نیز 
از عمـر بـن محّمـد سـری )د. 378( از ابن ابـی داوود، از عمـر بن شـّبه، از عیسـی، از یزید بن عمر 

ق روایت کرده است: بن ُمَوِرّ
»من در شام بودم که عمر بن عبدالعزیز به مردم عطا می نمود. نزد وی رفتم. گفت: ›از کدام 
قبیلـه ای؟‹ گفتـم: ›از قریـش.‹ گفت: ›از کدام خاندان؟‹ گفتم: ›از بنی هاشـم.‹ ]گفـت: ›از کدام 
خانوادۀ بنی هاشـم؟‹[1 من سـکوت کردم. دیگر بار پرسـید: ›از کدام خانوادۀ بنی هاشـم؟‹ گفتم: 
›از غـالم علـی ام.‹2 گفـت: ›علـی؟‹ سـکوت کـردم. وی دسـتش را بـر سـینه اش نهـاد و گفـت: ›به 

خداونـد سـوگند! مـن نیز غالم علی بـن ابی طالب _ کّرم اهّلل وجهه _ هسـتم.‹

سـپس گفـت: ›گروهـی بـرای مـن روایـت کرده انـد کـه خـود، از پیامبـر؟ص؟ شـنیده اند: “هـر 
کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.”‹

آن گاه، گفـت: ›ای ُمزاِحـم3! بـه چنیـن کسـانی چـه مقـدار عطـا می کنـی؟‹ گفـت: ›100 یا 
200 درهـم.‹ گفـت: ›بـه وی 50 دینـار ]برابـر بـا 500 درهـم[ عطـا کن.‹

ابن ابـی داوود بخـش اخیـر را چنیـن آورده اسـت: ›بـه وی 60 دینـار عطـا کـن؛ زیـرا هـوادار 
علی بن ابی طالب است.‹

آن گاه، گفـت: ›بـه سـرزمین خـود بازگـرد؛ کـه از ایـن پـس، بهـرۀ تـو از بیـت المـال چنـان 
اسـت کـه شایسـتۀ هماننـدان تـو اسـت4.‹«

ب، از مأخذ است.)غ.(
ّ

1. افزودۀ درون قال

2. بدین سان، وی هاشمی بالوالء به شمار می رفته است.)ن.(

که ابن ِحّبان ]الّثقات: 511/7[ وی را ثقه شمرده است. 3. ُمزاِحم بن ابی ُمزاِحم مّکی، خادم عمر بن عبدالعزیز، 

کـه بـدان بنگـرد، پوشـیده نماَنـد. مـا آن نادرسـتی ها را بـر پایـۀ  کـه بـر هـر  4. در نسـخۀ ِحلیـة األولیـاء، نادرسـتی هایی بـود 
وئـی اصـالح نمودیـم. عبـارت حّمُ
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بـن  از عیسـی  بـن شـّبه،  از طریـق عمـر  ابوالفـرج )األغانـی: 156/8 ]301/9[(  را  ایـن روایـت 

ق، بـا ذکـر سـند آورده اسـت. عبـداهّلل بـن محّمـد بـن عمـر بـن علـی، از یزیـد بـن عیسـی بـن ُمـَوِرّ

کر )تاریـخ مدینـة دمشـق: 320/5 ]251/6[( از ُرَزیـق ُقَرشـی مدنـی، از  نیـز ایـن خبـر را ابن عسـا

دوسـتاران امیرالمؤمنیـن علـی بـن ابی طالـب روایـت کـرده اسـت.

بـن یعقـوب حنبلـی،  ابوعبـداهّلل  از اسـتادش  ـمَطین: بـاب دهـم ]66/1[(  الّسَ )َفراِئـد  وئـی  َحّمُ

بـا ذکـر سـند از حافـظ ابوُنَعیـم، بـا همـان سـند و لفـظ، ایـن حدیـث را روایـت نمـوده اسـت. 

البتـول و  المرتضـی  و  المصطفـی  فضائـل  فـی  الّسـمطین  درر  )نظـم  زرنـدی  جمال الّدیـن  حافـظ   نیـز 

 و الّسـبطین ]ص112[(؛ و َسـْمهودی )جواهـر الِعْقَدیـن ]برگـۀ 303[( از یزیـد بـن عمـرو بـن مـرزوق ایـن 

روایـت را آورده و البّتـه در آن، اشـتباهی راه یافتـه اسـت.

22. حّجت آوری مأمون، خلیفۀ عّباسی، بر فقیهان به حدیث غدیر
ابوعمــر بــن عبدرّبــه _ شــرح حــال او در صفحــۀ 102 گذشــت _ )الِعقــد الفریــد: 42/3 ]56/5-

61[( از اســحاق بــن ابراهیــم بــن اســماعیل بــن َحّمــاد بــن زیــد آورده اســت:

کثـم، در زمانـی کـه قاضـی القضـاة بـود، در پـی مـن و گروهـی از یارانـم فرسـتاد  »یحیـی بـن ا

و گفـت: ›امیرالمؤمنیـن مـرا فرمـان داده کـه سـپیده دم فـردا، چهـل مـرد را بـا خود آماده سـازم که 

همگـی فقیـه باشـند و هـم سـخن را نیـک دریابنـد و هـم بـه خوبـی از عهـدۀ پاسـخ برآینـد. پـس 

کسـانی را نـام بریـد کـه گمـان می کنیـد بـرای آن چـه امیرالمؤمنیـن طلـب نمـوده، شایسـته اند.‹ 

مـا گروهـی را نـام بردیـم و او، خـود، نیـز از شـماری یـاد کـرد تا عدد بـه حّد مطلوب رسـید. آن گاه، 

نـام همـه را نوشـت و فرمـان داد کـه هنـگام سـپیده دم حضور یابیم. نیز در پی آن کسـان فرسـتاد 

تا سپیده دمان حاضر گردند.

ـــم کـــه جامـــه در  ـــم و دیدی ـــزد وی درآمدی ـــردای آن روز، پیـــش از ســـرزدن ســـپیده، ن بامـــداد ف

ـــه  ـــا ب ـــتیم ت ـــوار گش ـــش س ـــز همراه ـــا نی ـــد و م ـــوار ش ـــت. وی س ـــته اس ـــا نشس ـــار م ـــه انتظ ـــرده، ب ـــر ک ب

دِر ســـرای مأمـــون رســـیدیم. خدمتـــکاری بـــر در ایســـتاده بـــود؛ تـــا چشـــمش بـــه مـــا افتـــاد، گفـــت: 

ـــدیم. وی از  ـــرده ش ـــرا درون ب ـــه س ـــپس ب ـــت.‹ س ـــو اس ـــار ت ـــن در انتظ ـــد! امیرالمؤمنی ›ای ابومحّم
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ـــم کـــه خدمتـــکار بیـــرون شـــد  ـــان نبـــرده بودی ـــه پای ـــوز نمـــاز را ب ـــم. هن ـــه نمـــاز بگزاری  مـــا خواســـت ک

و گفت: ›داخل شوید.‹

مأمـون  اسـت ... .  نشسـته  خویـش  بسـاط  بـر  امیرالمؤمنیـن  کـه  دیدیـم  و  شـدیم  داخـل 

گفـت: ›مـن بـرای آن کار در پـی شـما نفرسـتادم؛ بلکـه دوسـت داشـتم بـه شـما اعـالن نمایم که 

امیرالمؤمنیـن خواسـتار مناظـره بـا شـما در بـارۀ مذهـب و آییـن خویـش اسـت.‹ گفتیـم: ›پـس 

امیرالمؤمنیـن _ خدایـش توفیـق دهـاد! _ چنیـن کنـد.‹

مأمـون گفـت: ›امیرالمؤمنیـن بـر ایـن بـاور اسـت کـه علـی بـن ابی طالـب، برتریـن خلیفـۀ 

خداونـد پـس از رسـول خدا؟ص؟ و سـزاوارترین کـس بـرای جانشـینی او اسـت.‹

گفتـم: ›ای امیرالمؤمنیـن! برخـی از ما هنوز اعتقاد شـما در بارۀ علـی را نمی پذیرند؛ حال 

آن کـه ما را بـرای مناظره فراخوانده ای!‹

مأمون گفت: ›برگزین؛ یا من از تو بپرسم و یا تو از من بپرس.‹

مـــن فرصـــت را مغتنـــم شـــمرده، گفتـــم: ›مـــن از شـــما می پرســـم، ای امیرالمؤمنیـــن!‹ 

گفـــت: ›بپـــرس!‹

گفتـم: ›امیرالمؤمنیـن از چـه روی می گویـد کـه علـی بـن ابی طالـب، برتریـن و سـزاوارترین 

انسـان بـرای خالفـت پـس از رسـول خدا اسـت؟‹

گفت: ›ای اسـحاق! به من بگو که مردم به چه سـبب بر هم برتری می یابند تا گفته شـود 

که فالن کس از دیگری برتر اسـت؟‹ گفتم: ›با کارهای نیک.‹ گفت: ›راسـت می گویی.‹

گـر از دو تـن در زمـان رسـول خدا؟ص؟ یکـی از دیگـری برتـر باشـد و پـس از  آن گاه، گفـت: ›ا

وفـات رسـول خدا؟ص؟ آن فـرد فروتـر بـه کارهایـی روی آوَرد کـه شایسـته تر از اعمـال آن فـرد برتـر در 

زمـان رسول باشـد، آیـا بـا انجـام ایـن کارهـا بـه پایـۀ آن فرد برتر می رسـد؟‹ من سـر به زیـر افکندم. 

گـر چنیـن گویـی، در روزگار  سـپس بـه مـن گفـت: ›ای اسـحاق! مگـو کـه چنیـن اسـت؛ زیـرا ا
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خودمـان، کسـانی را بـه تـو می نمایانـم کـه در جهـاد و حـج و روزه و نمـاز و صدقـه دادن، بـر آن فـرد 

افزونـی دارنـد!‹ گفتـم: ›آری؛ ای امیرالمؤمنیـن! آن کـس که در روزگار رسـول خدا؟ص؟ فروتر بوده، 

به پایۀ آن فرد برتر نرسد.‹

ای  ›آری؛  گفتـــم:  می کنـــی؟‹  روایـــت  را  والیـــت  حدیـــث  آیـــا  اســـحاق!  ›ای  گفـــت: 

امیرالمؤمنیـــن!‹ گفـــت: ›آن را برخـــوان!‹ و مـــن چنین کردم. گفت: ›ای اســـحاق! آیا به رأی تو، این 

حدیـــث وظیفـــه ای را نســـبت بـــه علـــی بـــرای ابوبکـــر و عمـــر  ایجـــاب نمی کنـــد ]تا علـــی را مـــوالی خود 

بداننـــد[ کـــه نســـبت بـــه آن دو، بـــرای علـــی ایجـــاب ننمایـــد؟‹ گفتـــم: ›مـــردم می گوینـــد کـــه ماجـــرای 

والیـــت بـــه ســـبب آن بـــوده کـــه میـــان زیـــد بـــن حارثـــه و علـــی، کدورتـــی پیـــش آمـــده و زیـــد والیـــت علـــی 

را انـــکار کـــرده بـــوده اســـت و از ایـــن رو، رســـول خدا؟ص؟ فرمـــود: “هـــر کـــه مـــن بـــر وی والیـــت دارم، علـــی 

ـــا! دوســـت بـــدار و یـــاری کـــن هـــر کـــه او را دوســـت بـــدارد و یـــاری کنـــد؛  نیـــز مـــوالی او اســـت. بارخدای

 و دشمنی ورز با هر که با او دشمنی ورزد.”‹

ـــوداع  ـــا در بازگشـــتش از حّجـــة ال گفـــت: ›پیامبـــر در کـــدام جـــای، ایـــن ســـخن را فرمـــود؟ آی

نبـــود؟‹ گفتـــم: ›آری.‹ گفـــت: ›قتـــل زیـــد بـــن حارثـــه پیـــش از غدیـــر خـــّم روی داد. تـــو، خـــود، 

ـــغ و صاحـــب  ـــر پســـری 15 ســـاله ]و بال گ ـــا ا ـــه مـــن بگـــو: آی ـــه را می پســـندی؟ ب ـــن توجی ـــه ای چگون

ـــا ایـــن کار او  تشـــخیص[ داشـــته باشـــی و بگویـــد کـــه بنـــدۀ مـــن، بنـــدۀ پســـرعمویم نیـــز هســـت، آی

ــد و از آن  ــود، می داننـ ــه خـ ــد کـ ــان می کنـ ــزی را بیـ ــردم، چیـ ــرای مـ ــه بـ ــماری کـ را زشـــت نمی شـ

بی خبر نیستند؟‹

گفتم: ›به تحقیق؛ آری.‹

گفـت: ›ای اسـحاق! آیـا فرزنـد خـود را از چنیـن کاری مبـّرا می دانـی؛ اّما رسـول خدا؟ص؟ را 

نمی دانـی؟ وای بـر شـما؛ فقیهانتـان را پـروردگار خویـش نگیریـد. همانـا خداوند _ یادش بلنـد باد! _ 

در کتابـش فرمـوده اسـت: “عالمـان و راِهبـان خویـش را پروردگارانـی جـز خداونـد گرفتنـد ... .” ]توبـه/31[ 

ایـن در حالـی اسـت کـه ایشـان بـرای آن عالمـان نمـاز و روزه بـه جـا نمی آوردنـد و اّدعـا نداشـتند 

212/1



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 1( 362

کـه آنـان پروردگارنـد؛ اّمـا چنیـن بـود کـه آنـان بـه مـردم فرمـان می دادنـد و مـردم نیـز فرمانشـان را 
اطاعـت می کردنـد.‹«1

ابن مسـکویه2 _ شـرح حـال او در صفحـۀ 108 گذشـت _ )ندیـم الفریـد( آورده کـه مأمـون در 

بخشـی از نامۀ خود به بنی هاشـم چنین نگاشـته اسـت: »هیچ یک از مهاجران همچون علی 

بـن ابی طالـب، بـه هـواداری رسـول خدا؟ص؟ برنخاسـت؛ زیـرا او بود که با جان خویـش، پیامبر را 

پشـتیبانی نمود و حمایت کرد و در بسـترش خوابید و همواره برای حراسـت از مرزهای سـرزمین 

اسـالمی، بـا دالوران رو در رو جنگیـد و هرگـز برابـر همـاوردی، کـم دل و رویگـردان نشـد. او قلبـی 

اسـتوار داشـت و بـر همـگان فرماندهـی می یافـت، بی آن که کسـی بـر او فرمان براَند. در سـرکوب 

مشـرکان، از همـه سرسـخت تر و در جهـاد بـرای خداونـد، از همـه کوشـاتر و در فهـم دیـن خـدا، از 

گاه تر  همه داناتر و در خواندن کتاب خداوند، از همه برتر و در شـناخت حالل و حرام، از همه آ

بـود. همـو اسـت کـه در حدیـث غدیـر خـّم، والیتـش آشـکار اسـت و رسـول خدا؟ص؟ بـه او فرمود: 

›نسـبت تـو بـا مـن، همـان نسـبت هارون اسـت با موسـی؛ با این تفـاوت که پس از مـن پیامبری 

نخواهد بود.‹« )ینابیع الموّده: ص484 ]157/3[؛ عبقات األنوار: 147/1 ]285/6[(

سخنی از مسعودی

هــب: 
ّ

ابوالحســن مســعودی شــافعی _ شــرح حــال او در صفحــۀ 103 گذشــت _ )مــروج الذ

49/2 ]445/2[( گویــد: »آن چــه ســبب شایســتگی صحابــۀ رســول خدا؟ص؟ گــردد، از ایــن قــرار 

اســت: پیشــگامی در ایمــان و هجــرت؛ یــاری رســول خدا؟ص؟ و خویشــاوندی بــا وی؛ خشــنودی 

بــه بهــره و نصیــب خویــش؛ جانبــازی بــرای پیامبــر؛ شــناخت کتــاب خــدا و آیــات نــازل شــده؛ 

علــم. و  کدامنــی؛  پا حکمرانــی؛  و  قضــاوت  پارســایی؛  پرهیــزگاری؛  خداونــد؛  راه  در   جهــاد 

 و علــی؟ع؟ از ایــن همــه، بیش تریــن بهــره و نصیــب را داشــت؛ چنــدان کــه رســول خدا؟ص؟ 

1. این حدیث بس بلند و مفید است؛ اّما ما به قدر نیاز از آن برگرفتیم.

که یادکرد وی در صفحۀ 238  گشـته  2. در چاپ دوم مرکز الغدیر، مسـکویه آمده و همین درسـت دانسـته شـده و اشـاره 
بـا همین لقب گذشـت.)م.(

)421(



363 گواه خواهی و حّجت آوری به حدیث گرانقدر غدیر

ــو  ــه او خطــاب نمــود: ›ت ــرار فرمــود، تنهــا ب ــرادری برق ــد ب آن گاه کــه میــان اصحــاب خویــش پیون

بــرادر منــی.‹؛ حــال آن کــه پیامبــر؟ص؟ هیــچ هماننــد و همتایــی نداشــت.

نیـز پیامبـر؟ص؟ در بـارۀ او فرمـود: ›نسـبت تـو بـا مـن، همان نسـبت هارون اسـت با موسـی؛ 

بـا ایـن تفـاوت کـه پـس از مـن پیامبـری نخواهـد بـود.‹ و همچنیـن فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر وی 

والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت 

بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز بـا هـر کـه بـا او دشـمنی ورزد.‹ و نیـز آن گاه کـه انـس، پرنـده ای 

بـرای رسـول خدا؟ص؟ آوْرد، پیامبـر دعـا کـرد: ›بارخدایـا! دوست داشـتنی ترین آفریـدۀ  ]بریـان[ 

خود را نزد من فرست تا با من این پرنده را بخوَرد.‹ و در همین حال، علی نزد وی آمد ... .«

»این است مایۀ یادکرد؛ پس هر که خواهد، به سوی پروردگار خود، راهی گیرد.« ]مّزّمل/19[
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کتاب استوار خداوند غدیر در 

اشـاره کردیـم کـه خداونـد سـبحان اراده فرمـوده تـا حدیـث غدیـر همـواره تـازه و باطـراوت 

بماند و گردش روز و شب آن را کهنه نسازد و گذشت روزگاران از تازگی اش نکاهد. از این روی، 

آیاتـی بـا بیـان آشـکار در پیرامـون آن نازل فرمود که اّمت اسـالم، بامدادان و شـامگاهان، آن ها را 

برخواَنـد. گویـی در هـر آیـه ای کـه خوانـده می شـود، خداونـد سـبحان آن چـه را در بـاب خالفـت 

بـزرگ وی کـه انسـان بایـد بـا آن بـه دین خداوند ملتزم باشـد، بـه خوانندگان توّجـه می دهد و آن 

را در قلـب وی می نشـاَند و در گوشـش فرومی َبـرد. از جملـۀ ایـن آیـات، سـخن خـدای تعالـی در 
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ٰا سـورۀ مائـده اسـت: >�ی

گـر  ٰاِ�٭< »ای رسـول! آن چـه را از سـوی پـروردگارت بـر تـو فـرود آمـده، بـه مـردم برسـان؛ کـه ا  �ل�ݩݩݦنݨّ ُمک ِم�نَ ِ صݫ ْ عݧ َ �ی

نرسانی، گویی هیچ رسالت خداوند را ادا نکرده ای؛ و او، خود، تو را از مردم در پناه می دارد.« ]مائده/67[ 

ایـن آیـۀ گرامـی در روز 18 ذی الحّجـۀ سـال حّجـة الـوداع )10ق( نـازل شـد، یعنـی آن زمـان 

کـه پیامبـر بزرگـوار؟ص؟ بـه غدیـر خـّم درآمـد و پنـج سـاعت از روز گذشـته، جبرئیـل بـر وی فـرود 

آمـده، گفـت: »ای محّمـد! همانـا خداونـد بـر تـو درود می فرسـتد و می فرمایـدت: ›ای رسـول! آن 

گـر نرسـانی، گویـی هیـچ  چـه را از سـوی پـروردگارت _ در بـارۀ علـی _ بـر تـو فـرود آمـده، بـه مـردم برسـان؛ کـه ا

رسـالت خداونـد را ادا نکـرده ای؛ و او، خـود، تـو را از مـردم در پنـاه مـی دارد.‹«

ــه ُجحفــه نزدیــک  ــد، ب ــر در شــمار می آمدن ــا بیش ت پیشــگامان آن جماعــت کــه 100/000 ی

شــده بودنــد. خداونــد بــه پیامبــر امــر فرمــود کــه پیش افتــادگان را بازگرداَنــد و پس مانــدگان را 
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ــرار دهــد و آن چــه را  انتظــار کشــد کــه در آن مــکان گردآینــد و علــی؟ع؟ را امیــر و ســرور ایشــان ق

خداونــد در بــارۀ وی نــازل فرمــوده، بــه آنــان ابــالغ کنــد. نیــز خــدا بــه او خبــر داد کــه از مــردم 

حراستش خواهد نمود.

این امر نزد همۀ دانشـمندان ما، امامّیه، پذیرفته شـده و مورد اّتفاق اسـت. لیکن در این 

جـای، بـه احادیث اهل سـّنت در این مقال احتجاج می نماییم:

1. حافظ ابوجعفر محّمد بن َجریر طبری )د. 310(�

شـرح حـال او در صفحـۀ 100 گذشـت. وی )کتـاب الوالیـه( در موضـوع طریق هـای حدیـث 

غدیـر، از زیـد بـن ارقـم روایـت کـرده اسـت:

»آن گاه کـه پیامبـر؟ص؟ بـه هنـگام بازگشـت از حّجـة الـوداع، در غدیـر خـّم فـرود آمد، وقت 

برآمدن خورشـید بود و هوا بسـیار گرم. پس امر فرمود که زیر درختان بزرگ سایه گسـتر را روبیدند 

و سـپس صـالی نمـاز جماعـت درداد. مـا گردآمدیـم و ایشـان به خطابه ای بلند و رسـا پرداخت 

و آن گاه، فرمود:

›هرآینـه خـدای تعالـی بـه مـن وحـی فرمـوده اسـت: “آن چـه را از سـوی پـروردگارت بـر تـو فـرود 

گر نرسـانی، گویی هیچ رسـالت خداوند را ادا نکرده ای؛ و او، خود، تو را از مردم در  آمده، به مردم برسـان؛ که ا

پنـاه مـی دارد.” ]مائـده/67[ همانـا جبرئیـل مـرا از جانـب پـروردگارم امـر کـرد کـه در ایـن مـکان کـه 

گاه کنم که علی بـن ابی طالب، برادر  همـه حضـور دارنـد، برخیـزم و هـر انسـان سـپید و سـیاه را آ

 و جانشـین و خلیفـه و امـام پـس از مـن اسـت. مـن از جبرئیـل خواسـتم کـه از پـروردگارم بخواهد 

 مـرا از ایـن کار معـاف فرمایـد؛ زیـرا می دانـم تقواپیشـگان کم شـمارند و آزاردهندگانـم فراواننـد

 و بسـیارند کسـانی که به سـبب همراهی من با علی و توّجه فراوانم به او، مرا سـرزنش می کنند؛ 

چنـدان کـه نـام “ُاُذن ]= شـنوای سـخن هـر کـس[” بـه مـن داده انـد. و خداونـد تعالـی فرمـوده 

اسـت: “و از آنان، کسـانی اند که پیامبر را می آزارند و می گویند که او گوش ]= شـنوای سـخن هر کس[ اسـت. 

گـر می خواسـتم از ایـن آزارگـران نـام می بـردم  بگـو: او گـوش نیکـو اسـت بـرای شـما.” ]توبـه/61[ و مـن ا
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ایـن  بـه  بـاری؛ خداونـد جـز  مـی ورزم.  کرامـت  پرده پوشـی،  بـا  لیکـن  مـی دادم؛  را  نشانشـان  و 

خشنود نشد که من این پیام را ابالغ نمایم.

پـس ای جماعـت مـردم! بدانیـد کـه هرآینـه خداونـد او را بـه والیـت و امامت شـما برگزیده 

و فرمانبـری از وی را بـر هـر کـس واجـب فرمـوده؛ بـه گونـه ای کـه فرمانـش قاطـع و سـخنش نافـذ 

اسـت؛ هـر کـه بـا او مخالفـت کنـد، گرفتـار لعنت اسـت و هر کـه او را تصدیق نماید، برخـوردار از 

رحمـت. بشـنوید و فرمـان َبریـد؛ کـه همانـا خداوند موالی شـما اسـت و علی امامتان اسـت و از 

آن پـس، امامـت تـا روز رسـتاخیز در نسـل او از فرزنـدان مـن اسـت.

حاللـی نیسـت جـز آن چـه خداونـد و رسـولش حـالل فرماینـد و حرامی نیسـت جـز آن چه 

خداونـد و رسـولش و نیـز آن امامـان حـرام کننـد. هیـچ دانشـی نیسـت مگـر آن کـه خداونـد آن را 

در مـن بـه طـور کامـل گـردآورده و مـن آن را بـه علـی سـپرده ام؛ پـس، بـا جـدا شـدن از وی گمـراه 

نگردیـد و از او سـرنپیچید؛ کـه او اسـت آن کـه بـه سـوی حـق راه نمایـد و بـه حـق عمـل می کنـد. 

هرگـز خداونـد توبـه نپذیـرد و نیامـرزد آن کـس را کـه ]حـّق[ علـی را انـکار نمایـد و خداونـد بـر خود 

ک و جاودانـه گرفتار سـازد. پـس از من، تا  واجـب کـرده کـه چنیـن کسـی را بـه عذابـی بـس دردنـا

آن گاه کـه رزق فـرود آیـد و آفریـدگان زنـده باشـند، علـی برتریِن مردم اسـت؛ هر کـه با او مخالفت 

ورزد، به لعنت گرفتار گردد. این سـخن من از جانب جبرئیل و سـخن او هم از جانب خداوند 

است؛ پس هر کس بنگرد که برای فردا چه پیش می فرستد.

گفتـار روشـن قـرآن را دریابیـد و از گفتـار ناروشـنش کـه شـما را بـه اشـتباه افکَنـد، پیـروی 

مکنیـد؛ کـه آن گفتـار ناروشـن را هیـچ کـس بـرای شـما تفسـیر ننمایـد، مگـر همیـن کـس کـه مـن 

دسـت او را برگرفته و بازویش را برافراشـته و به شـما نشـان داده ام؛ و به شـما اعالم می کنم که هر 

کـس مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت؛ و والیـت او بـه فرمـاِن نازل شـده از سـوی 

خـدای؟زع؟  اسـت کـه آن را بـر مـن فروفرسـتاده اسـت.

هـال کـه مـن ایـن رسـالت را ادا نمـودم و این پیام را رسـاندم. هال که مـن آن را به گوش مردم 
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رسـانیدم و بـه روشـنی بیـان نمـودم. پـس از من، سـروری و امیـری بر مؤمنان، بـرای هیچ کس جز 

علی روا نباشد.‹

_ سپس پیامبر، علی را باال ُبرد؛ چندان که پایش به زانوی پیامبر؟ص؟ رسید؛ و فرمود: _

›ای جماعـت! ایـن بـرادر و جانشـین و دریابنـدۀ دانـش و خلیفـۀ مـن اسـت بـرای هـر کـس 

کـه بـه مـن ایمـان آورده؛ و نیـز جانشـین مـن اسـت در تفسـیر کتاب پـروردگارم.‹

_ در روایتی، این جمله نیز در سخن پیامبر آمده است: _

›بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز 

بـا هـر کـه بـا او دشـمنی ورزد؛ و هـر کـه ]حـّق[ وی را انـکار نمایـد، بـه لعنـت گرفتـار گـردان؛ و بـر هـر 

کـس حـّق او را نپذیـرد، خشـم گیـر. بارخدایـا! آن گاه کـه ایـن امـر را در بـارۀ علـی بیـان فرمـودی، 

ایـن آیـه را نـازل نمـودی: “امـروز دینتان را _ با امامت او _ برایتان کامل سـاختم.” پس آنان که به امامت 

او و فرزنـدان مـن از نسـل وی تـا روز قیامـت گـردن ننهنـد، کارهاشـان یکسـره فنـا گـردد و در آتـش 

جاودانه شـوند.

برگزیـدۀ  بـا آن کـه وی  راْنـد،  بیـرون  از بهشـت  را  بـا حسـدورزی، آدم؟ع؟  ابلیـس،  همانـا 

خداونـد بـود. پـس حسـد نورزیـد؛ کـه کارهاتـان تبـاه گـردد و گام هاتـان بلغـزد. ایـن سـوره در بـارۀ 
علی نازل شده است: “سوگند به عصر که انسان در زیان محض است.” ]عصر/1 و 2[1

ای جماعـت! بـه خداونـد و رسـولش و نـوری کـه همـراه وی فـرود آمـده، ایمـان بیاوریـد، 

“پیـش از آن کـه چهره هایـی را محـو کنیـم و بـه پشـت سرشـان برگردانیـم یـا از رحمـت خـود دورشـان سـازیم؛ 

چنان که با نافرمانان شـنبه چنین کردیم.” ]نسـاء/47[ نوری که از خدا اسـت، در من اسـت و پس از 

من، در علی و آن گاه، در نسل او تا مهدی قائم است.

ای جماعت! پس از من پیشـوایانی می آیند که به سـوی آتش فرامی خوانند و روز رسـتاخیز 

کـه ایـن سـخن خداونـد  یـه، از ابن عّبـاس روایـت شـده اسـت  1. در الـّدّر المنثـور )392/6 ]622/8[( از طریـق ابن َمْرَدَو
کردنـد.« ]عصـر/3[ کارهـای شایسـته  کـه ایمـان آوردنـد و  کسـانی  گشـته اسـت: »مگـر  در بـارۀ علـی و سـلمان نـازل 
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هم یاری نمی شـوند؛ و همانا خداوند و من از ایشـان بیزاریم. آنان و یاران و پیروانشـان در فروترین 

جایگاه آتش جای دارند. به زودی، ایشان خالفت را به غصب، به پادشاهی تبدیل می کنند؛ 

و آن گاه اسـت کـه ای آدمیـان و جّنیـان! بـه حسـاب شـما پرداختـه خواهد شـد. “و بر شـما پاره ای 

از آتـش و مـس گداختـه فرسـتاده شـود؛ و دفـاع نتوانیـد کـرد.” ]الّرحمـان/35[‹« _ پایـان حدیـث بـه نقـل از 

ضیاء العالمین _

2. حافظ ابن ابی حاِتم ابومحّمد َحْنَظلی رازی )د. 327(�

شرح حال او در صفحۀ 101 گذشت.

او بـا ذکـر سـند از ابوسـعید ُخـْدری روایـت کـرده اسـت کـه آیـۀ یـاد شـده، در روز غدیـر خـّم و 

در شـأن علـی بـن ابی طالـب، بـر رسـول خدا؟ص؟ نـازل گشـت. )الـّدّر المنثـور: 298/2 ]117/3[؛ فتح 

القدیـر: 57/2 ]60/2[(

3. حافظ ابوعبداهلل َمحاِملی )د. 330(�

شرح حال وی در صفحۀ 102 گذشت.

وی )األمالـی( بـا ذکـر سـند از ابن عّبـاس، حدیثـی آورده کـه در صفحـۀ 51 گذشـت و در آن 

آمـده اسـت: »آن گاه کـه رسـول خدا؟ص؟ در غدیـر خـّم بـود، خداونـد؟زع؟ بـر وی ایـن آیـه را نـازل 

فرمـود: ›ای رسـول! آن چـه را از سـوی پـروردگارت بـر تـو فـرود آمـده، بـه مـردم برسـان؛ ... .‹ ]مائـده/67[ 

سـپس ندادهنـده ای برخاسـت و صـالی نمـاز جماعـت درداد ... .«

4. حافظ ابوبکر فارسی شیرازی )د. 411/407(�

شرح حال او در صفحۀ 108 گذشت.

او )مـا نـزل مـن القـرآن فـی امیرالمؤمنیـن( بـا ذکر سـند از ابن عّبـاس، روایت کرده اسـت که آیۀ یاد 

شـده، در روز غدیر خّم در شـأن علی بن ابی طالب نازل شـده اسـت.

5. حافظ ابن َمْرَدَویه )ز. 323؛ د. 410(�

شرح حال او در صفحۀ 108 گذشت.
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وی با ذکر سند از ابوسعید ُخْدری روایت کرده است که آیۀ یاد شده، در روز غدیر خّم در 

از ابن مسعود چنین  او با سند صحیح دیگر،  نیز  شأن علی بن ابی طالب نازل شده است. 

روایت کرده است: »ما در روزگار رسول خدا؟ص؟ این آیه را چنین قراءت می کردیم: ›ای رسول! آن 

گر  ا _ به مردم برسان؛ که  _ که همانا علی موالی مؤمنان است  آمده  تو فرود  بر  از سوی پروردگارت  را  چه 
نرسانی، گویی هیچ رسالت خداوند را ادا نکرده ای؛ و او، خود، تو را از مردم در پناه می دارد.‹« ]مائده/67[1

ـــه رســـولش؟ص؟  ـــد ب ـــاس روایـــت کـــرده اســـت کـــه چـــون خداون ـــا ذکـــر ســـند از ابن عّب نیـــز او ب

فرمـــان داد کـــه علـــی را برپـــای دارد و در بـــارۀ او چنـــان بگویـــد کـــه گفـــت، او عرض کرد: »پـــروردگارم! 

همانـــا اّمـــت مـــن هنـــوز از جاهلّیـــت چنـــدان فاصلـــه نگرفتـــه اســـت.« آن گاه، بـــه حـــج روانـــه 

گشـــت. در بازگشـــت، چـــون بـــه غدیـــر خـــّم رســـید، خداونـــد بـــر وی ایـــن آیـــه را فـــرود آوْرد: »ای 

گـــر نرســـانی، گویـــی هیـــچ رســـالت  رســـول! آن چـــه را از ســـوی پـــروردگارت بـــر تـــو فـــرود آمـــده، بـــه مـــردم برســـان؛ کـــه ا

 خداونـــد را ادا نکـــرده ای؛ و او، خـــود، تـــو را از مـــردم در پنـــاه مـــی دارد.« پـــس وی بـــازوی علـــی را برگرفـــت 

و بـــه میـــان مـــردم درآمـــد و فرمـــود: »ای مـــردم! آیـــا مـــن بیـــش از خودتـــان بـــر شـــما والیـــت نـــدارم؟« 

 گفتنـــد: »آری؛ ای رســـول خدا!« فرمـــود: »بارخدایـــا! هـــر کـــه مـــن بـــر وی والیـــت دارم، علـــی

 نیـــز مـــوالی او اســـت. بارخدایـــا! دوســـت بـــدار و یـــاری کـــن هـــر کـــه او را دوســـت بـــدارد و یـــاری 

ـــاری اش  ـــه ی ـــر ک ـــا و ه ـــاری نم ـــرش را ی ـــمنی ورزد؛ و یاریگ ـــا او دش ـــه ب ـــر ک ـــا ه ـــمنی ورز ب ـــد؛ و دش کن

ــمنش  ــا دشـ ــاش و بـ ــتار بـ ــتارش را دوسـ ــاور و دوسـ ــاورش را یـ ــه؛ و یـ ــاری اش را فرونـ ــد، یـ را فرونهـ

ــمنی ورز.« دشـ

ابن عّباس گوید: »بدین سان، به خدا سوگند، والیت او بر همۀ اّمت ثابت گشت.«

َحّسان بن ثابت سروده است: 
به روز غدیر، در سرزمین خّم، پیامبرشان ایشان را ندا می دهد. َوه که پیامبر چه فریادگری است!

می گویــد: »مولــی و ولــّی شــما کیســت؟« بــه روشــنی پاســخ دادنــد و آن جــا، خــود را بــه کــوری ]و 

کــری[ نزدنــد:

ـه: ص94 ]326/1[( ایـن دو حدیـث را  1. سـیوطی )الـّدّر المنثـور: 298/2(؛ شـوکانی )فتـح القدیـر(؛ و ِاْربلـی )َکشـف الُغّمَ
کرده انـد. از او، از ِزّر، از ابن مسـعود روایـت 
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ــا  ــان م ــی در می ــان و مخالف ــت، نافرم ــر والی ــی! و در ام ــّی مای ــو ول ــت و ت ــا اس ــوالی م ــت م »خدای

نخواهــی یافــت.«

پس گفت: »یا علی؛ به پا خیز! که من، تو را پس از خود به عنوان امام و هادی برگزیدم.«

نیــز او از زیــد بــن علــی روایــت کــرده اســت: »چــون جبرئیــل فرمــان والیــت را آوْرد، بــر 

رســول خدا؟ص؟ گــران جلــوه کــرد و گفــت: ›اّمــت مــن هنــوز از جاهلّیــت چنــدان فاصلــه نگرفتــه 

ــه: ص94 ]324/1[( اســت.‹ پــس آن آیــه نــازل شــد ... .« )َکشــف الُغّمَ

6. ابواسحاق َثْعلبی نیشابوری )د. 437/427(�

شرح حال او در صفحۀ 109 گذشت.

وی )الکشـف و البیـان ]برگـۀ 234[( از ابوجعفـر محّمـد بـن علـی _ امـام باقـر؟ع؟ _ روایـت کرده 

اسـت: »معنـای آن آیـه ایـن اسـت: ›آن چـه را در فضیلـت علـی، از سـوی پـروردگارت بـر تو نازل 

شـده، به مردم برسـان.‹ پس چون این آیه نازل گشـت، رسـول خدا؟ص؟ دسـت علی را برگرفت 

و فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیز موالی او اسـت.‹«

نیز او از ابومحّمد عبداهّلل بن محّمد قاینی، از ابوالحسین محّمد بن عثمان نصیبی، از 

ابوبکر محّمد بن حسن َسبیعی، از علی بن محّمد دّهان و حسین بن ابراهیم جّصاص، از 

بی، از ابوصالح، از ابن عّباس، روایت کرده 
ْ
حسین بن حکم، از حسن بن حسین، از ِحّبان، از َکل

گر  است که در بارۀ این آیه: »ای رسول! آن چه را از سوی پروردگارت بر تو فرود آمده، به مردم برسان؛ که ا

نرسانی، گویی هیچ رسالت خداوند را ادا نکرده ای؛ و او، خود، تو را از مردم در پناه می دارد.«؛ گفت: »در 

شأن علی نازل شده است و چون رسول خدا؟ص؟ به ابالغ آن فرمان یافت، دست علی را برگرفت 

و فرمود: ›هر که من بر وی والیت دارم، علی نیز موالی او است. بارخدایا! دوست بدار و یاری کن 
هر که او را دوست بدارد و یاری کند؛ و دشمنی ورز با هر که با او دشمنی ورزد.‹«1

ص94  ـه:  الُغّمَ )َکشـف  ِاْربلـی  و  ]152/1[(؛  )الّطرائـف  ابن طـاووس  سـّید  ]ص100[(؛  ص49  )الُعْمـده:  ابن ِبْطریـق   .1
کرده انـد و طبرسـی )مجمـع البیـان: 223/2 ]344/3[( حدیـث دوم را از  ]325/1[( ایـن دو حدیـث را از وی روایـت 

نموده انـد. نقـل  را  اّول  )المناقـب:526/1 ]29/3[( حدیـث  ابن شهرآشـوب  نیـز  و  البیـان؛  و  الکشـف  تفسـیر 
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7. حافظ ابوُنَعیم اصفلانی )د. 430(�

شرح حال او در صفحۀ 109 گذشت.

د، از محّمــد بــن عثمــان بــن 
ّ

وی )مــا نــزل مــن القــرآن فــی علــی؟ع؟ ]ص86[( از ابوبکــر بــن خــال

ابی َشــیبه، از ابراهیــم بــن محّمــد بــن میمــون، از علــی بــن عابــس، از ابوَجّحــاف و اعمــش، از 

ــر رســول خدا؟ص؟  ــر خــّم، ب ــه در شــأن علــی، در روز غدی ــن آی ــه ای ــرده اســت ک ــت ک ــه، روای عطّی

ــق: ص29 ]ص53[( ــن ابن ِبْطری ــی المبی ــص الوح ــت. )خصائ ــازل گش ن

8 . ابوالحسن واحدی نیشابوری )د. 468(�

شرح حال او در صفحۀ 111 گذشت.

بـن  از حسـن  بـن علـی صّفـار،  ابوسـعید محّمـد  از  الّنـزول: ص150 ]ص135[(  )أسـباب  وی 

ـدی، از محّمـد بـن حمـدون بـن خالـد، از محّمـد بـن ابراهیـم حلوانی، از حسـن بن 
َ
احمـد َمخل

َحّماد َسـّجاده، از علی بن عابس، از اعمش و ابوَجّحاف، از عطّیه، از ابوسـعید ُخْدری روایت 

کـرده اسـت کـه ایـن آیـه در روز غدیـر خـّم بـر علـی بـن ابی طالـب؟ضر؟ نـازل گشـت.

9. حافظ ابوسعید ِسِجستانی )د. 477(�

شرح حال او در صفحۀ 112 گذشت.

گـون، از ابن عّبـاس، روایـت کـرده اسـت:  وی )کتـاب الوالیـه( بـا ذکـر سـند، از طریق هـای گونا

»بـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـان داده شـد کـه والیـت علـی را ابـالغ نمایـد؛ بدیـن سـان کـه خداونـد 

گر  ایـن آیـه را نـازل فرمـود: ›ای رسـول! آن چـه را از سـوی پـروردگارت بـر تـو فـرود آمـده، به مردم برسـان؛ که ا

نرسـانی، گویـی هیـچ رسـالت خداونـد را ادا نکـرده ای؛ و او، خـود، تـو را از مـردم در پنـاه مـی دارد.‹

سـپس در روز غدیـر خـّم برخاسـت و پـس از سـپاس و سـتایش خداونـد، فرمـود: ›آیـا مـن 

بیـش از خودتـان بـر شـما والیـت نـدارم؟‹ گفتنـد: ›آری؛ ای رسـول خدا!‹ فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر 

وی والیت دارم، علی نیز موالی او اسـت. بارخدایا! دوسـت بدار و یاری کن هر که او را دوسـت 

 بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز بـا هـر کـه بـا او دشـمنی ورزد؛ و دوسـتارش را دوسـت بـدار 
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و دشـمنش را دشـمن باش؛ و یاریگرش را یاری نما و گرامی دارنده اش را گرامی شـمار و یارش را 

یار باش.‹« )الّطرائف ]121/1[(

10. حافظ حاکم َحْسکانی؛ ابوالقاسم.

شرح حال او در صفحۀ 112 گذشت.
بـی، از ابوصالـح، از 

ْ
وی )شـواهد الّتنزیـل لقواعـد الّتفضیـل و الّتأویـل ]255/1[( بـا ذکـر سـند از َکل

ابن عّبـاس و جابـر انصـاری روایـت کـرده اسـت: »خـدای تعالـی بـه محّمـد؟ص؟ فرمـان داد کـه 
علـی را بـه مـردم معّرفـی نمـوده، والیـت وی را بـه آنـان اعـالن کنـد. پیامبـر؟ص؟ از آن بیـم داشـت 
کـه بگوینـد از عمـوزاده اش جانبـداری کـرده و ایـن را مایـۀ طعن او قرار دهند. پـس خداوند وحی 
گـر نرسـانی، گویـی  فرمـود: ›ای رسـول! آن چـه را از سـوی پـروردگارت بـر تـو فـرود آمـده، بـه مـردم برسـان؛ کـه ا
هیچ رسـالت خداوند را ادا نکرده ای؛ و او، خود، تو را از مردم در پناه می دارد.‹ آن گاه، رسـول خدا؟ص؟ در 

روز غدیر خّم، والیت او را اعالن کرد.« )مجمع البیان: 223/2 ]344/3[(

11. حافظ ابوالقاسم بن عساکر شافعی )د. 571(�

شرح حال او در صفحۀ 116 گذشت.

وی بـا ذکـر سـند از ابوسـعید ُخـْدری روایـت کـرده اسـت کـه آیـۀ یـاد شـده در روز غدیـر خـّم 

در شـأن علی بن ابی طالب نازل شـده اسـت. )]تاریخ مدینة دمشـق: 237/12[؛ الّدّر المنثور: 298/2 

]117/3[؛ فتـح القدیـر: 57/2 ]60/2[(

12. ابوالفتح نسنزی.

شرح حال او در صفحۀ 116 گذشت.

وی )الخصائــص العلوّیــه( بــا ذکــر ســند از امــام محّمــد بــن علــی باقــر و امــام جعفــر بــن 

محّمــد صــادق _ صلــوات اهّلل علیهــم _ روایــت کــرده اســت کــه آن آیــه در روز غدیــر خــّم نــازل شــده 

اســت. )ضیــاء العالمیــن(

13. ابوعبداهلل فخرالّدین رازی شافعی )د. 606(�

شرح حال او در صفحۀ 118 گذشت.
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نـــازل  آیـــه در فضیلـــت علـــی  وی )الّتفســـیر الکبیـــر: 636/3 ]49/12[( گویـــد: »دهـــم1: آن 

شـــد و چـــون آیـــه نـــازل گشـــت، پیامبـــر؟ص؟ دســـت علـــی را برگرفـــت و فرمـــود: ›هـــر کـــه مـــن بـــر 

ــر کـــه او  ــا! دوســـت بـــدار و یـــاری کـــن هـ ــز مـــوالی او اســـت. بارخدایـ وی والیـــت دارم، علـــی نیـ

ــمنی ورزد.‹ عمـــر؟ضر؟ او را  ــا او دشـ ــه بـ ــر کـ ــا هـ ــمنی ورز بـ ــد؛ و دشـ ــاری کنـ ــدارد و یـ را دوســـت بـ

 مالقـــات نمـــوده، گفـــت: ›ای پســـر ابوطالـــب! گـــوارا بـــاد تـــو را کـــه مـــوالی مـــن و مـــوالی هـــر مـــرد 

و زن مؤمن شدی.‹«

این سخن ابن عّباس و َبراء بن عازب و محّمد بن علی است.

14. ابوسالم نصیبی شافعی )د. 652(�

شرح حال او در بخش شاعران غدیر در سدۀ هفتم خواهد آمد.

ـؤول: ص16( آورده اسـت: »امـام ابوالحسـن علـی واحـدی در کتابـش بـا نـام  وی )مطالـب الّسَ

أسـباب الّنـزول ]ص135[ بـه نحـو مرفـوع، از ابوسـعید ُخـْدری؟ضر؟ روایـت کرده اسـت که ایـن آیه در 

روز غدیـر خـّم در شـأن علـی بـن ابی طالـب نازل شـده اسـت.«

15. حافظ عّزالّدین َرْسَعنی2 موصلی حنبلی )ز. 589؛ د. 661(�

شرح حال او در صفحۀ 121 گذشت.

وی در تفسـیرش _ سـتایش ایـن تفسـیر از ذهبـی گذشـت _ از ابن عّبـاس؟ضر؟ آورده اسـت 

کـه چـون ایـن آیـه نـازل گشـت، پیامبـر دسـت علـی را برگرفـت و فرمود: »هـر که من بـر وی والیت 

 دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد 
و یاری کند؛ و دشمنی ورز با هر که با او دشمنی ورزد.«3

کامل در این باب خواهد آمد. گفتار  1. یعنی دهمین جهت نزول آیه؛ و 

کـه آب دجلـه از آن سـرزمین سرچشـمه می گیـرد. )شـرح المواهـب: 14/7؛  2. منسـوب بـه شـهر رأس عیـن در دیـار َبْکـر 
)]13/3 البلـدان:  ]معجـم 

ـه: ص92  3. ایـن روایـت را َبَدخشـانی )مفتـاح الّنجـا فـی مناقـب آل العبـا ]برگـۀ 34[( و نیـز رفیـق وی، ِاْربلـی )َکشـف الُغّمَ
کرده اند. سپس ِاْربلی )همان: ص96 ]332/1[(  ]325/1[( به نحو مرفوع، از ابن عّباس و محّمد بن علی باقر؟ع؟ نقل 
گفتـه اسـت: »وی دوسـت مـا بـود و او را نیـک می شـناختیم. او حنبلـی مذهـب بـود.« همـو )همـان: ص25 ]84/1[( 

گویـد: »وی مـردی فاضـل و ادیـب و نیک برخـورد و شیرین سـخن و نیکوگفتـار بـود کـه در موصـل بـا وی دیـدار کـردم.«
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وئی )د. 722(� 16. شیخ االسالم ابواسحاق َحّمُ

شرح حال او در صفحۀ 123 گذشت.

ـمَطین ]158/1[( از اسـتادان سـه گانه اش: سـّید برهان الّدیـن ابراهیـم بـن عمـر  او )َفراِئـد الّسَ

حسـینی مدنـی و شـیخ امـام مجدالّدیـن عبـداهّلل بـن محمـود موصلـی و بدرالّدیـن محّمـد بـن 

محّمـد بـن اسـعد بخـاری، بـا ذکـر سـند از ابوهریـره، روایـت کـرده کـه ایـن آیـه در شـأن علـی نازل 

شـده اسـت.

17. سّید علی همدانی )د. 786(�

شرح حال او در صفحۀ 127 گذشت.

»همـراه  اسـت:  کـرده  روایـت  عـازب؟ضر؟  بـن  َبـراء  از  پنجـم[(  ]مـوّدت  القربـی  )مـوّدة  او 

شـد  درداده  جماعـت  نمـاز  نـدای  خـّم  غدیـر  در  کـه  بـودم  الـوداع  حّجـة  در   رسـول خدا؟ص؟ 

و رسـول خدا؟ص؟ زیـر درختـی نشسـت و دسـت علـی را برگرفـت و فرمـود: ›آیـا مـن بـر مؤمنـان 

بیـش از خودشـان والیـت نـدارم؟‹ گفتنـد: ›آری؛ ای رسـول خدا!‹ فرمـود: ›هال هر کـه من بر وی 

والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت 

بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز بـا هـر کـه با او دشـمنی ورزد.‹ سـپس عمر؟ضر؟ بـا او دیدار نمود 

و گفـت: ›ای علـی بـن ابی طالـب! گـوارا بـاد بـر تـو کـه مـوالی مـن و مـوالی هـر مـرد و زن مؤمـن 

گشـتی.‹ و در همیـن موضـوع، ایـن آیـه نـازل گشـت: ›ای رسـول! آن چـه را از سـوی پـروردگارت بـر تـو 

فـرود آمـده، بـه مـردم برسـان؛ ... .‹«

18. بدرالّدین عینی حنفی )ز. 762؛ د. 855(�

شرح حال او در صفحۀ 131 گذشت.

وی)عمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 584/8 ]206/18[( در بـارۀ آیـۀ »ای رسـول! آن چـه 

را از سـوی پـروردگارت بـر تـو فـرود آمـده، بـه مـردم برسـان.« از حافـظ واحـدی، همـان حدیـث حسـن 

بـن َحّمـاد َسـّجاده را بـا سـند و متنـی کـه گذشـت، آورده و آن گاه، از مقاتـل و َزَمْخَشـری، برخـی 
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وجـوه ذکـر شـده در نـزول ایـن آیـه را نقـل نمـوده و سـپس از ابوجعفـر محّمـد بـن علـی بـن حسـین 

چنین آورده اسـت: »معنای آیه این اسـت: ›آن چه را که از سـوی پروردگارت در فضیلت علی 

بـن ابی طالـب؟ضر؟ بـر تـو نـازل گشـته، ابـالغ نمـا.‹ و چـون ایـن آیـه نـازل شـد، وی دسـت علـی را 

برگرفـت و فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹«

19. نورالّدین ابن َصّباغ مالکی مکی )د. 855(�

شرح حال او در صفحۀ 131 گذشت.

وی )الفصــول المهّمــه: ص27 ]ص42[( حدیــث ابوســعید را کــه واحــدی )اســباب الّنــزول( 

آورده، نقــل کــرده اســت.

20. نظام الّدین قّمی نیشابوری.

وی )غرائـب القـرآن و رغائـب الفرقـان1: 170/6 ]194/6[( از ابوسـعید ُخـْدری نقـل نمـوده کـه ایـن 

 آیـه در فضیلـت علـی بـن ابی طالـب؟ضر؟ نـازل گشـت و رسـول خدا؟ص؟ دسـت او را برگرفـت 

و فرمـود: »هـر کـه مـن بـر وی والیت دارم، علی نیز موالی او اسـت. بارخدایا! دوسـت بدار و یاری 

کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز بـا هـر کـه بـا او دشـمنی ورزد.« آن گاه، 

عمـر او را مالقـات کـرد و گفـت: »ای علـی بـن ابی طالـب! گـوارا بـاد بـر تـو کـه مـوالی مـن و مـوالی 

هـر مـرد و زن مؤمـن گشـتی.« ایـن اسـت سـخن ابن عّبـاس و َبـراء بـن عـازب و محّمـد بـن علـی. 

سـپس وی سـخنانی دیگـر را در سـبب نـزول ایـن آیـه ذکـر کرده اسـت.

21. کمال الّدین میبدی )درگذشته بعد از 908(�

در صفحۀ 133 ذکر وی رفت.

او )شـرح دیـوان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ : ص415 ]ص406[( گویـد: »َثْعلبـی روایـت کـرده اسـت کـه 

رسـول خدا؟ص؟ در غدیـر خـّم آن سـخنان را گفـت، پـس از آن کـه ایـن آیـه بـر وی نـازل شـد: ›ای 

رسـول! آن چـه را از سـوی پـروردگارت بـر تـو فـرود آمـده، بـه مـردم برسـان.‹ و بـر توفیق یافتـگان پوشـیده 

1. تفسیری است مشهور و رایج از وی.
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نیسـت کـه ایـن سـخن خداونـد: ›پیامبـر بـر مؤمنـان بیـش از خودشـان والیـت دارد.‹ ]احـزاب/6[ نیـز بـا 

حدیـث غدیـر سـازگار اسـت؛ و خداونـد داناتـر اسـت.«

22. جالل الّدین سیوطی شافعی )د. 911(�

شرح حال او در صفحۀ 133 گذشت.

بـا ذکـر سـند روایـت کـرده  وی )الـّدّر المنثـور: 298/2 ]116/3[( گویـد: »ابوالّشـیخ از حسـن، 

اسـت کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: ›همانـا خداونـد تعالـی مـرا بـه ابالغ پیامـی برانگیخـت و این، 

بـر مـن گـران آمـد، زیـرا بیـم داشـتم مـردم سـخنم را تکذیـب نماینـد؛ اّمـا خداونـد مـرا بیـم داد کـه 

گـر آن پیـام را نرسـانم، عذابـم خواهـد فرمـود و آن گاه، ایـن آیـه را نـازل فرمود: “ای رسـول! آن چه را  ا

از سـوی پـروردگارت بـر تـو فـرود آمـده، بـه مـردم برسـان.”‹«

همـو از عبـد بـن ُحَمیـد و ابن َجریـر و ابن ابی حاِتـم و ابوالّشـیخ، از مجاهـد روایـت کـرده 

اسـت: »چون آیۀ ›ای رسـول! آن چه را از سـوی پروردگارت بر تو فرود آمده، به مردم برسـان.‹ نازل شـد، 

گر مـردم، ِگرد مرا بگیرنـد؟‹ پس این بخش  پیامبـر گفـت: ›پـروردگار مـن! مـن تنهایـم. چـه کنم ا

گـر چنیـن نکنـی، گویـی هیـچ رسـالت خداوند را بـه جا نیـاورده ای.‹« از آیـه نـازل گشـت: ›و ا

کر ]تاریــخ مدینــة دمشــق:  ــه و ابن عســا ــم و ابن َمْرَدَوی نیــز ســیوطی آورده اســت کــه ابن ابی حاِت

ــوی  ــه را از س ــول! آن چ ــۀ ›ای رس ــد: »آی ــت کرده ان ــند روای ــر س ــا ذک ــْدری، ب ــعید ُخ 237/12[ از ابوس

پــروردگارت بــر تــو فــرود آمــده، بــه مــردم برســان.‹ در روز غدیــر خــّم در شــأن علــی بــن ابی طالــب، بــر 

ــد.« ــازل ش ــول خدا؟ص؟ ن رس

همچنیـن ابن َمْرَدَویـه از ابن مسـعود روایـت کـرده اسـت: »مـا در روزگار رسـول خدا؟ص؟ ایـن 

آیـه را چنیـن می خواندیـم: ›ای رسـول! آن چـه را از سـوی پـروردگارت بـر تـو فـرود آمـده کـه همانـا علـی، 

گر نرسـانی، گویی هیچ رسـالت خداوند را ادا نکرده ای؛ و او، خود،  امیرالمؤمنین اسـت، به مردم برسـان؛ که ا

تو را از مردم در پناه می دارد.‹«

23. سّید عبدالوّهاب بخاری )ز. 869؛ د. 932(�

شرح حال او در صفحۀ 134 گذشت.
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وی در تفسـیر این سـخن خداوند تعالی: »بگو: جز دوسـتِی خاندانم، اجری از شـما برای رسـالتم 

نمی خواهـم.« ]شـورا/23[ گفتـه اسـت: »از َبـراء بـن عـازب، در بـارۀ آیـۀ ›ای رسـول! آن چـه را از سـوی 

پـروردگارت بـر تـو فـرود آمـده، بـه مـردم برسـان.‹ نقـل شـده اسـت کـه مـراد، اعـالن فضائـل علـی بـوده 

اسـت و این آیه در غدیر خّم نازل گشـته و سـپس رسـول خدا؟ص؟ خطبه خوانده و گفته اسـت: 

›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیز موالی او اسـت.‹ عمر گفت: ›مبارک بـاد، مبارک باد، 

ای علی! تو بر من و هر مرد و زن مؤمن والیت یافتی.‹«

ایـن را ابوُنَعیـم ]مـا نـزل مـن القـرآن فـی علـی: ص86[ روایـت نمـوده و نیـز َثعاِلبـی )ثمـار القلـوب 

اسـت. آورده  ]ص636[( 

24. سّید جمال الّدین شیرازی )د. 1000(�

در صفحۀ 137 از او یاد شد.

او )األربعیـن فـی مناقـب أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ ( نـازل شـدن ایـن آیـه را در غدیر خـّم، از ابن عّباس، 

بـا عبارتـی کـه در صفحـۀ 52 گذشـت، نقل کرده اسـت.

25. محّمد محبوب العالم.

در صفحۀ 140 از او یاد شد.

وی در تفسیرش، مشهور به تفسیر شاهی، آن چه را که از تفسیر نظام الّدین نیشابوری نقل شد، 

آورده است.

26. میرزا محّمد َبَدخشانی.

در صفحۀ 143 از او یاد شد.

شـأن  در  شـده  نـازل  »آیـات  گویـد:   )]36-34 ]برگـۀ  العبـا  آل  مناقـب  فـی  الّنجـا  )مفتـاح  وی 

امیرالمؤمنیـن علـی بـن ابی طالـب _ کـّرم اهّلل وجهـه _ چنـدان فراواننـد کـه برشـمردن آن هـا ممکـن 

نیسـت؛ پـس مـن در ایـن کتـاب، تنهـا به چکیده و مغـز آن ها بسـنده می کنـم ... . و ابن َمْرَدَویه، 
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از ِزّر، از عبـداهّلل؟ضر؟ روایـت کـرده اسـت: ›مـا در روزگار رسـول خدا ... _ آن گاه، تـا پایـان روایـت از 

ابن َمْرَدَویه را که در صفحۀ 216 گذشت، آورده است. _ ‹«

اسـت:  گفتـه  آن،  پایـان  در  و  نمـوده  روایـت  ُخـْدری  ابوسـعید  از  وی،  طریـق  از   سـپس 

»و آن گاه، آیـۀ ›امـروز دینتـان را برایتـان کامـل سـاختم.‹ ]مائـده/3[ نازل گشـت.« و آن چه را که حافظ 

َرْسـَعنی بـا عبـارت ذکر شـده در صفحـۀ 221 روایت کرده، آورده اسـت.

27. قاضی شوکانی )د. 1250(�

شرح حال او در صفحۀ 146 گذشت.

کر، بـا ذکـر  او )فتـح القدیـر: 57/3 ]60/2[( گفتـه اسـت: »ابن ابی حاِتـم و ابن َمْرَدَویـه و ابن عسـا

سـند از ابوسـعید ُخـْدری روایـت کرده انـد: ›آیـۀ “ای رسـول! آن چـه را از سـوی پـروردگارت بـر تـو فـرود 

آمـده، بـه مـردم برسـان ... .”‹ در روز غدیـر خـّم، در شـأن علـی بـن ابی طالـب؟ضر؟ بـر رسـول خدا 

نـازل گشـت.«

نیـز ابن َمْرَدَویـه بـا ذکـر سـند از ابن مسـعود روایـت کـرده اسـت: »مـا در روزگار رسـول خدا؟ص؟ 

این آیه را چنین می خواندیم: ›ای رسـول! آن چه را از سـوی پروردگارت بر تو فرود آمده که همانا علی بر 

گر نرسـانی، گویی هیچ رسـالت خداوند را ادا نکـرده ای؛ و او، خود،  مؤمنـان والیـت دارد، بـه مـردم برسـان؛ که ا

تـو را از مردم در پنـاه می دارد.‹«

28. سّید شلاب الّدین آلوسی شافعی بغدادی )د. 1270(�

شرح حال او در صفحۀ 147 گذشت.

او )روح المعانی: 348/2 ]192/6[( گفته است:

»شـیعیان اّدعـا کرده انـد1 کـه مـراد از ایـن آیـه ]= ای رسـول! آن چـه را از سـوی پـروردگارت ... [ 

ی اعتراف نموده که  1. ایـن عبـارت وی بدیـن معنـا نیسـت کـه تنها شـیعیان این روایت را آورده اند؛ بلکه در ادامـه، خود و
ی به شـیعیان نسـبت داده،  اهـل سـّنت نیـز ایـن روایـت را آورده انـد و او، خـود، نیـز اندکـی از آن ها را آورده اسـت. آن چه و
گانـه، در کتاب  ایـن اسـت کـه آیـۀ یـاد شـده بـر خالفـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ داللـت دارد. ما این بحـث را در گفتـاری جدا
گفتـار قاطـع در  یـم. بـه خواسـت خداونـد،  کنـون بـا وی بـه احتجـاج نمی پرداز روشـنگر خویـش آورده ایـم و از ایـن روی، ا

ایـن باب خواهـد آمد.
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خالفـت علـی _ کـّرم اهّلل وجهـه _ اسـت کـه خداونـد بر پیامبر نازل فرموده اسـت. ایشـان با ذکر سـند 

از ابوجعفـر و ابوعبـداهّلل؟امهضر؟ روایـت کرده انـد کـه همانـا خداوند تعالی بـه پیامبر؟ص؟ وحی فرمود 

کـه علـی _ کـّرم اهّلل وجهـه _ را بـه خالفـت برگزینـد؛ اّما وی بیم داشـت که این بـر گروهی از اصحابش 

گـران آیـد. آن گاه، خداونـد بـا فرسـتادن ایـن آیـه، او را دلیـر سـاخت که این رسـالت را ادا نماید.

نـازل   _ کـّرم اهّلل وجهـه   _ در شـأن علـی  آیـه  ›ایـن  اسـت:  روایـت شـده  ابن عّبـاس چنیـن  از 

گاهانـد  شـد؛ آن گاه کـه خداونـد سـبحان بـه پیامبـر امـر فرمـود کـه مـردم را بـه والیـت علـی بیا

و رسـول خدا بیـم داشـت کـه بگوینـد از عمـوزاده اش جانبـداری نمـوده و ایـن را مایـۀ طعـن او 

سـازند. پـس خداونـد تعالـی ایـن آیـه را بـر وی وحـی فرمود و او هـم در روز غدیر خـم، والیت علی 

را اعـالن کـرد و دسـت او را برگرفـت و فرمـود: “هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او 

اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز 

بـا هـر کـه بـا او دشـمنی ورزد.”‹

کر ]تاریخ مدینة  جـالل سـیوطی )الـّدّر المنثـور ]117/3[( از ابن ابی حاِتـم و ابن َمْرَدَویـه و ابن عسـا
دمشـق: 237/12[ از ابوسـعید ُخـْدری روایـت کـرده اسـت: ›ایـن آیـه در روز غدیـر خـّم و در شـأن 

علـی بـن ابی طالـب _ کـّرم اهّلل وجهـه _ بـر رسـول خدا؟ص؟ نـازل گشـت.‹

نیز ابن َمْرَدَویه، از ابن مسعود روایت کرده است: ›ما در روزگار رسول خدا؟ص؟ این آیه را چنین 
می خواندیم: “ای رسول! آن چه را از سوی پروردگارت بر تو فرود آمده _ که همانا علی بر مؤمنان والیت دارد _ ، به 
گر نرسانی، گویی هیچ رسالت خداوند را ادا نکرده ای؛ و او، خود، تو را از مردم در پناه می دارد.”‹« مردم برسان؛ که ا

29. شیخ سلیمان ُقْنُدوزی حنفی )د. 1293(�
شرح حال او در صفحۀ 147 گذشت.

او )ینابیع الموّده: ص120]119/1[( آورده است:
»َثْعلبی ]الکشف و البیان: برگۀ 234[ از ابوصالح، از ابن عّباس و محّمد باقر؟امهضر؟ روایت کرده 

است که این آیه در بارۀ علی نازل شده است.

مَطین ]158/1[( همین روایت را از ابوهریره با ذکر سند آورده است. وئی )َفراِئد الّسَ نیز حّمُ
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از ابوسـعید ُخـْدری روایـت کـرده  همچنیـن ابن َصّبـاغ مالکـی )الفصـول المهّمـه ]ص42[( 

اسـت کـه ایـن آیـه در غدیـر خـّم، در شـأن علی نازل شـده اسـت. نیز شـیخ محیی الّدین نووی، 

بـه همیـن سـان آن را ذکـر کـرده اسـت.«

30. شیخ محّمد عبده مصری )د. 1323(�

شرح حال او در صفحۀ 148 گذشت.

کر از ابوسعید ُخْدری  وی )تفسیر المنار: 463/6( گوید: »ابن ابی حاِتم و ابن َمْرَدَویه و ابن عسا

روایت کرده اند که این آیه در غدیر خّم و در شـأن علی بن ابی طالب نازل شـده اسـت.«

سخن راستین

ایـن حاصـل تـالش مـا بـرای دسـتیابی بـه احادیـث و گفتارهـا در بـارۀ نـزول آیـۀ گرامـی یـاد 

شـده در ماجـرای غدیـر خـّم بـود.

آنـان کـه دامنـۀ گفتـار را فرابرکشـیده اند، وجـوه دیگـری نیـز برای نـزول این آیه برشـمرده اند. 

از ایـن میـان، نخسـتین کـس کـه مـا شـناخته ایم، طبـری )جامـع البیـان: 198/6 ]مـج4/ج307/6[( 

بـه 9 وجـه  را  ]الّتفسـیر الکبیـر: 49/12[ آن  او پیـروی نمـوده و فخـر رازی  از  اسـت و آن گاه برخـی 

رسانده که دهمینش همین رویداد غدیر خّم است.

گـر یکـی از آیاتـی را کـه از سـوی   ]1[ و اّمـا آن چـه طبـری آورده، از ابن عّبـاس اسـت: »یعنـی ا

پروردگارت بر تو نازل شده، کتمان نمایی، رسالت مرا ابالغ ننموده ای.«

ایـن وجـه بـا نـزول آیـه در رویـداد غدیـر خـّم منافـات نـدارد، خـواه لفـظ »آیـه ای« را نکـرۀ 

گر نکرۀ مشـّخص باشـد، مـراد از آن، همان  محـض بدانیـم و خـواه نکـرۀ مشـّخص نزد گوینده. ا

گـر نکـرۀ  اسـت کـه مـا بـه یـاری احادیـث و نقل هـای ذکرشـده، کوشـیدیم تـا اثبـات نماییـم. اّمـا ا

کیـدی اسـت بـا لفـظ مطلـق، بـر تبلیـغ فرمـان، کـه حدیـث غدیـر از مصادیق  محـض باشـد، تأ

بـارز آن اسـت.
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]2[ از َقتـاده روایـت شـده اسـت: »مـراد آن اسـت کـه خداونـد، پیامبـر را از مـردم کفایـت 

نمـوده و از ایشـان بازداشـته و او را بـه ابـالغ پیـام فرمـان داده اسـت.«

ایـن نیـز بـا آن چـه مـا گوییـم، ناسـازگار نیسـت؛ زیـرا ایـن وجـه تنهـا بـر آن داللـت دارد کـه 

خداوند سبحان، تضمین فرموده که پیامبر را در تبلیغ امری که از اختالف اّمت و ناخرسندی 

ک اسـت، پشـتیبانی و کفایـت نمایـد. و ناممکـن نیسـت کـه ایـن امـر همان  ایشـان در آن بیمنـا

فرمـان ابـالغ شـدۀ روز غدیـر خـّم باشـد؛ و ایـن را بـه کمـک همیـن احادیـث می تـوان یافت.

]3[ از سـعید بن جبیر و عبداهّلل بن َشـقیق و محّمد بن َکْعب ُقَرظی و عایشـه، نقل شـده 

اسـت _ لفـظ از عایشـه اسـت _ : »تـا زمانـی کـه ایـن آیـه نـازل شـد، پیامبـر دارای محافظانی بود؛ 

 اّمـا پـس از نـزول ایـن آیـه: ›خداونـد تـو را از مـردم در پنـاه مـی دارد.‹ وی سـر از چـادر خویـش بیـرون کـرد 

و فرمود: ›ای مردم! بازگردید؛ که از این پس، خداوند مرا محافظت فرماید.‹«

در ایـن وجـه نیـز فقـط بـر همیـن مطلب داللت شـده کـه پیامبر؟ص؟ پس از نـزول این وعدۀ 

خداونـد، محافظـان خویـش را بازگردانـده؛ اّمـا هیـچ اشـاره ای بـه فرمانـی نشـده کـه وی در ایـن 

رویـداد خـاص یـا بـه طـور مطلـق، از ابـالغ آن به مردم بیم داشـته اسـت. ناممکن نیسـت که این 

امـر، همـان فرمـان ابـالغ شـده در روز غدیـر خـّم باشـد کـه روایـات ذکـر شـده در ایـن کتـاب و جـز 

آن، نیـز بـر آن داللـت نماید.

 ]4[ نیـز طبـری در سـبب نـزول ایـن آیـه، از ُقَرظـی چنیـن آورده اسـت کـه هـرگاه پیامبـر در 

جایـی فـرود می آمـد، اصحابـش بـرای وی درختـی سایه گسـتر برمی گزیدنـد تا زیر آن اسـتراحت 

نمایـد. روزی در همیـن حـال، عربـی بیابانـی نـزد وی آمـد و شمشـیر برکشـید و گفـت: »چـه کس 

گرفـت  فرا لـرزش  را  عـرب  آن  دسـت  »خداونـد.«  فرمـود:  بازمـی دارد؟«  مـن  شمشـیر  از  را   تـو 

و شمشـیرش فروافتاد. سـپس سـر خود را چندان به آن درخت کوبید که مغزش بیرون ریخت. 

آن گاه، خداوند این آیه را نازل فرمود: »خداوند، تو را از مردم در پناه می دارد.«

این بیان با آن سـخن که بر محافظت از رسـول خدا؟ص؟ تا زمان نزول آیه داللت می نمود، 
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ناسـازگار اسـت. بـس بعیـد اسـت کـه عربـی بیابانـی توانسـته باشـد در حـال خـواِب پیامبـر، در 

حالتـی کـه شمشـیر نیـز نـزد وی آویختـه بـود، کنـار وی رسـد، حـال آن کـه محافظـان در پیرامـون 

چـادر او بوده انـد! از ایـن فراتـر، پذیـرش ایـن وجـه مسـتلزم آن اسـت کـه آیـه را دو پـاره کنیـم؛ زیـرا 

بنا به آن، بخش نازل شـده پس از ماجرا، چنین اسـت: »خداوند، تو را از مردم در پناه می دارد.« اّما 

میـان ایـن ماجـرا بـا ابتـدای آیـه هیـچ سـازگاری نیسـت. بدیـن سـان، بس دشـوار اسـت کـه این 

وجـه را بپذیریـم، به ویـژه کـه تنهـا ُقَرظـی آن را روایـت کرده اسـت.

هیـچ ناممکـن نیسـت کـه ایـن ماجـرا از مجموعـۀ رویدادهایی باشـد کـه به طـور اّتفاقی در 

پیرامـون ماجـرای غدیـر خـّم و نـزول آیـۀ یـاد شـده روی داده باشـد و آن گاه، سـاده دالن پنداشـته 

باشـند که آیه به سـبب آن نازل شـده اسـت؛ حال آن که برای نزول آن، سـببی بس بزرگ وجود 

داشـته کـه همـان امـر والیـت عظیـم اسـت. روشـن اسـت کـه قّصـۀ آن عـرب بیابانـی، چنـدان 

اهّمّیـت نداشـته کـه بـه سـبب آن، آیـه ای نـازل گـردد. پیـش از آن نیـز رویدادهایی از این دسـت 

گـر اصـل وقـوع  بسـیار بوده انـد کـه توّجهـی بدان هـا نشـده اسـت؛ لیکـن همزمانـی ایـن رویـداد _ ا

آن را بپذیریـم _ بـا ماجـرای غدیـر خـّم سـبب شـده کـه سـاده لوحان در چنیـن گمانـی افتنـد!

]5[ نیـز طبـری ]جامـع البیـان: مـج4/ج308/6[ از ابن جریـج روایت کرده اسـت که پیامبر؟ص؟ 

از قریـش در بیـم بـود و چـون آیـۀ »خداونـد تـو را از مـردم در پناه می دارد.« نازل شـد، بر زمین دراز کشـید 

کنـون هر که خواهد، از یاری من دسـت کشـد!« و دو یـا سـه مرتبـه فرمـود: »ا

ک می نمـوده، همین فرمان  آیـا ممکـن نیسـت کـه آن چـه رسـول خدا؟ص؟ را از قریش بیمنا

صریـح خالفـت باشـد؛ چنـان کـه احادیـث پیشـین بـر آن داللـت دارنـد؟ پس این سـبب هم با 

آن چه ما گفتیم، ناسـازگار نیسـت.

 ]6[ همچنیـن طبـری ]جامـع البیـان: مـج4/ج308/6[ بـا چهـار سـند از عایشـه روایـت کـرده 

اسـت کـه هـر کـس گمـان کنـد محّمـد؟ص؟ چیـزی از کتـاب خـدا را پنهـان داشـته، بـر خداونـد 

تهمتـی بـس بـزرگ بربسـته اسـت و خداوند، خـود، فرماید: »ای رسـول! آن چه را از سـوی پروردگارت 

بر تو فرود آمده، به مردم برسان.«
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عایشـــه در صـــدد بیـــان ســـبب نـــزول ایـــن آیـــه نیســـت و تنهـــا بـــه آن احتجـــاج نمـــوده تـــا 

نشـــان دهـــد کـــه پیامبـــر؟ص؟ بـــرای ابـــالغ پیـــام خداونـــد همـــه گونـــه تـــالش نمـــوده و هیـــچ بخشـــی 

از کتـــاب خـــدا را کتمـــان نکـــرده؛ و ایـــن حقیقتـــی اســـت کـــه در آن تردیـــد نتـــوان ورزیـــد؛ و مـــا بـــاور 

ـــد کوتاهـــی  ـــام خداون ـــالغ پی ـــه، در اب ـــن آی ـــزول ای ـــس از ن ـــه ایشـــان، خـــواه پیـــش و خـــواه پ ـــم ک داری

نکـــرده اســـت.

]7[ و اّمــا آن چــه کــه رازی )الّتفســیر الکبیــر: 635/3 ]49/12[(  از وجــوه ده گانــه گــرد آورده1 

کــی پیامبــر از قریــش، و  _ و حدیــث غدیــر را دهمیــن آن هــا دانســته و قّصــۀ عــرب بیابانــی و بیمنا

نیــز  یهودیــان و مســیحیان را هشــتمین و نهمیــن وجــه شــمرده اســت و ســخن درســت در بــارۀ 

ایــن دو وجــه پیش تــر دانســته شــد _ همگــی مرســل هســتند و اسنادشــان افتادگــی دارد و 

راویانشــان معلــوم نیســتند و بــه همیــن دلیــل، نیشــابوری )غرائــب القــرآن و رغائــب الفرقــان ]194/6[( 

ایــن وجــوه را بــا عبــارت »قیــل« آورده و حدیــث غدیــر را نخســتین وجــه ذکــر کــرده و آن را بــه 

ابن عّباس و َبراء بن عازب و ابوسعید ُخْدری و محّمد بن علی؟امهع؟ اسناد داده است.

طبـری کـه در برشـماری ایـن گونـه وجـوه پیشـگام و داناتر اسـت، همۀ آن ها را کنـار افکنده 

1. این ده وجه از این قرارند:
یک. ماجرای سنگسار و قصاص _ بنا به آن چه در قّصۀ یهودیان ذکر شده است _ .

دو. عیب گیری یهودیان و استهزای آنان در حّق اسالم.
گزینـی  کـه از بیـم دنیا یـدن پیامبـر؟ص؟ از ابـالغ آیـۀ »ای پیامبـر! بـه همسـرانت بگـو: ... .« ]احـزاب/28[  سـه. بیـم ورز

ایشـان، ایـن آیـه را بـه آنـان نرسـاْند.
چهار. ماجرای زید و زینب.

گاه پیامبر از برانگیختن منافقان به جهاد خودداری می کرد. پنج. لزوم جهاد؛ زیرا 
شش. خودداری پیامبر از نکوهش خدایان بت پرستان.

گفتـن  کـردم؟« و آری  هفـت. در حّجـة الـوداع و پـس از بیـان آیین هـا و آداب دینـی و پرسـیدن ایـن پرسـش: »آیـا ابـالغ 
گواهـی خواسـتن پیامبـر از خداونـد. ایشـان و 

که زیر درختی خوابیده بود. که می خواست پیامبر را بکشد، حال آن  هشت. ماجرای عرب بیابانی 
کی او از قریش و یهودیان و مسیحیان و زدودن بیم از دلش با این آیه. نه. بیمنا

ده. ماجرای غدیر خّم.
کرده است. که وی ذکر  این، چکیدۀ وجوهی است 
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گانـه در بـاب ایـن  و اگرچـه حدیـث غدیـر خـّم را نیـز در شـمار ایـن وجـوه نیـاورده، کتابـی جدا

حدیـث نگاشـته و آن را بـا هفتـاد و انـدی طریـق آورده، چنـان کـه پیش تر از آن و نیز از کسـانی که 

ایـن کتـاب را بـه او نسـبت داده انـد، یـاد شـد. وی در آن جـای، نـزول آیـه را در غدیـر خـّم، بـا ذکـر 

سـند از زیـد بـن ارقـم آورده اسـت. بـا ایـن همـه، رازی، خـود، تنهـا بخشـی از وجه نهـم را که خود 

کـی پیامبـر از یهودیـان و مسـیحیان.   افـزوده، از ایـن میـان برگزیـده؛ و آن، عبـارت اسـت از بیمنا

و به زودی، حقیقت این وجه دانسته خواهد شد.

باری؛ این وجوه، دقیق و اسـتوار نیسـتند و هرگز نتوانند در برابر احادیث معتبر پیش گفته 

قامت بیارایند؛ آن هم احادیثی که دانشورانی بزرگ همچون طبری و ابن ابی حاِتم و ابن َمْرَدَویه 

نطنـزی  و  َحْسـکانی  و  ِسِجسـتانی  و  واحـدی  و  َثْعلبـی  ابواسـحاق  و  ابوُنَعیـم  و  کر  ابن عسـا  و 

و َرْسـَعنی بـا سـندهای فـراوان آورده انـد. بـه راسـتی، در حـّق حدیثـی کـه ایـن پیشـوایان آن را 

معتبـر شـمرده اند، چـه گمـان تـوان ُبـرد؟

از این هـا فراتـر، در چندیـن وجـه از ایـن وجـوه، هـم نشـانه های سـاختگی بودن پیدا اسـت 

و هـم میـان آن هـا بـا سـاختار آیـه تناسـب بـه چشـم نمی خـورد. دور نیسـت کـه ایـن وجـوه، یـا 

تفسـیر بـه رأی یـا استحسـان بـدون دلیـل و یـا افـزودن موانع در برابـر حدیث والیت باشـند تا این 

حدیـْث ضعیـف گـردد و تصدیقـش دشـوار شـود؛ اّمـا خداونـد جـز از اتمـام نـور خویـش ابـا دارد.

ــه گرچــه  ــدان ک ــس از برشــماری ایــن وجــوه گفتــه اســت: »ب ــر: 50/12[ پ رازی ]الّتفســیر الکبی

ایــن وجــوه فراواننــد، ســزاوارتر آن اســت کــه مــراد آیــه را چنیــن بدانیــم کــه خداونــد، پیامبــر را از 

نیرنــگ یهودیــان و مســیحیان ایمــن فرمــوده و فرمانــش داده کــه بــدون هــراس از ایشــان، بــه تبلیغ 

بپــردازد؛ و ایــن از آن روی اســت کــه پیــش و پــس از ایــن آیــه، از یهودیــان و مســیحیان بســیار یــاد 

شــده و ناممکــن اســت کــه در میــان بحــث از آنــان، از موضوعــی ســخن رفتــه باشــد کــه بــا قبــل 

و بعــدش بیگانــه اســت.«

می بینیـد کـه ترجیـح رازی تنهـا بـر اسـتنباط او از سـازگاری آیـات اسـتوار اسـت، بـدون آن 
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اعتقـاد ورزد ... و آن چـه در حّجـة الـوداع نـازل شـده، در همیـن سـوره اسـت؛ و نیـز آیـه ای از آن، 

یعنـی »و ال یجرمّنکـم شـنئان قـوم ... .« ]مائـده/2[ در سـال فتـح، نـزول یافتـه اسـت. آن چـه پـس 

 از هجـرت پیامبـر؟ص؟ نـازل شـده باشـد، مدنـی اسـت؛ خـواه در خـود مدینـه فـرود آمـده باشـد 

و خواه در سفر؛ و آن چه پیش از هجرت نازل شده باشد، مّکی خوانده می شود.

خـازن )الّتفسـیر: 448/1 ]429/1[( گویـد: »سـورۀ مائـده در مدینـه نـازل شـد، مگـر ایـن سـخن 

خداونـد تعالـی: ›امـروز دینتـان را برایتـان تمـام کـردم.‹ ]مائـده/3[ ایـن آیـه در حّجـة الـوداع، در عرفـه 

نازل شد.«

ُقْرُطبی و خازن، با ذکر سـند، سـخن پیامبر؟ص؟ را در حّجة الوداع نقل نموده اند که سـورۀ 

مائده، از واپسـین موارد نازل شـدۀ قرآن اسـت.

سـیوطی )اإلتقـان فـی علـوم القـرآن: 20/1 ]52/1[( از محّمـد بـن َکْعـب، از طریـق ابوُعَبید روایت 

کـرده کـه سـورۀ مائـده در حّجـة الـوداع، میـان مّکـه و مدینه نازل شـده اسـت.

همـو )همـان: 11/1 ]26/1[( از فضائـل القـرآن ابن ُضَریـس، از محّمـد بـن عبـداهّلل بـن ابی جعفـر 

رازی، از عمـرو بـن هـارون، از عثمـان بـن عطـا خراسـانی، از پـدرش، از ابن عّبـاس روایـت کـرده 

 > >�نٓ آن گاه  و  /1[ اسـت  ک < ]عل�ت ِ
ّ َر�ب اْسِم  �بِ  

ْ
َر� �تْ ِ

ݗ
�< آیـۀ  قـرآن،  نـازل شـدۀ  آیـۀ  اسـت: »نخسـتین 

ّمل/1[؛ و ... فتـح و مائـده و توبـه. و توبـه واپسـین سـورۀ نـازل  ُل< ]مرنّ ِّ مݧ ُمرنَّ
ْ
ا �ل َ هݧ ُ ّݧ �ی

َ
� 

ٓ
ٰا لم/1[ و سـپس >�ی ]�ت

شده پیش از مائده است.«

ابن َکثیـر )الّتفسـیر: 2/2( از عبـداهّلل بـن عمـر روایـت کـرده اسـت: »واپسـین سـوره ای کـه نـازل 

کم و َنسـائی، از عایشـه  شـد، مائده و فتح _ یعنی سـورۀ نصر _ اسـت.« همو از طریق احمد و حا

روایـت کـرده اسـت کـه مائده واپسـین سـورۀ نازل شـده بوده اسـت.

ــرآن: 244/6 ]158/6[( ــکام الق ــع ألح ــی )الجام ــه را ُقْرُطب ــار آن چ ــوان اعتب ــه، می ت ــن هم ــا ای ب

 و ســیوطی )لبــاب الّنقــول فــی أســباب الّنــزول: ص117 ]ص83[( از طریــق ابن َمْرَدَویــه و َطَبرانــی، از 

ابن عّبــاس نقــل کرده انــد، دانســت. بــه موجــب ایــن نقــل، ابوطالــب هــر روز مردانــی از بنی هاشــم 
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کـه بـه هیـچ روایتـی اسـتناد نمایـد. ما می دانیم کـه معمواًل ترتیب آیـات در قرآن، بـا ترتیب نزول 

آن هـا تفـاوت دارد؛ پـس در برابـر احادیـث صحیـح، بـه ترتیـب آیـات نتـوان تمّسـک کـرد. بـا 

مالحظـۀ ترتیـب نـزول سـوره ها کـه بـا چینـش آن هـا در قرآن متفـاوت اسـت و نیز با بررسـی آیات 

مّکی در سـوره های مدنی، و به عکس، این مطلب روشـن تر می شـود. سـیوطی )اإلتقان فی علوم 

القرآن: 24/1 ]172/1[( گوید:

»فصـل: از اجمـاع و روایـات فـراوان برمی آیـد کـه ترتیب آیات، موقوف بـه فرمان پیامبر؟ص؟ 

 بـوده و در ایـن مطلـب شـبهه ای نیسـت. اّمـا اجمـاع؛ زرکشـی )البرهـان فـی علـوم القـرآن ]64/1[( 

و ابوجعفـر بـن زبیـر )المناسـبات( آن را نقـل نموده انـد. عبـارت ابوجعفر از این قرار اسـت: ›ترتیب 

آیـات در سـوره ها، مبتنـی بـر فرمـان خـاّص پیامبـر؟ص؟ اسـت؛ و در ایـن امـر، میـان مسـلمانان 

اختالف نیست.‹«

سـپس وی روایاتـی را آورده کـه بـه موجـب آن هـا، پیامبـر؟ص؟ ترتیـب کنونـی آیـات را بنـا بـه 

فرمـان جبرئیـل، بـه اصحـاب خویـش تعلیـم می فرمـوده اسـت و هنـگام نـزول هـر آیـه، اعـالن 

می نمـوده کـه آن آیـه بـه دنبـال فـالن آیـه در فـالن سـوره قـرار گیـرد.

یهودیـان از  رسـول خدا؟ص؟  داشـتن  بیـم  کـه  اسـت  آن  ایـن گذشـته، مقتضـای حـال   از 

گـر قـدری تنـازل نماییـم: تـا اندکی پس از هجرت _ بوده باشـد؛   و مسـیحیان در آغـاز بعثـت _ و ا

و نـه در اواخـر دوران زندگانـی او کـه دولت هـای جهـان را تهدیـد می نمـود و ملـل دیگـر از او بیـم 

کْنـد و همـگان در برابـرش فروتنـی  داشـتند و خیبـر را گشـود و بنی قریضـه و بنی نضیـر را از هـم پرا

نمودنـد و خواسـته یـا ناخواسـته، نـزد او سـر تسـلیم فـرود آوردنـد. در همیـن اّیـام بـود کـه در حّجـة 

الـوداع، ایـن آیـه فـرود آمـد؛ چنـان کـه از احادیـث پیشـین دانسـته شـد. ُقْرُطبـی )الجامـع ألحـکام 

القـرآن: 30/6 ]22/6[( بـر آن اسـت کـه همـگان پذیرفته انـد کـه سـورۀ مائـده ]کـه آیـۀ تبلیـغ در آن 

قـرار دارد[ در مدینـه نـازل شـده و سـپس از نّقـاش نقـل کـرده کـه سـورۀ یاد شـده در سـال حدیبّیه 

)سـال ششـم( نـازل گشـته و آن گاه، از ابن عربـی روایـت کـرده کـه ایـن حدیـث ]گویـا حدیـث 

نـزول سـوره در سـال حدیبّیـه، مـراد اسـت سـاختگی اسـت و هیـچ مسـلمانی را نسـزد کـه بـدان 
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اعتقـاد ورزد ... و آن چـه در حّجـة الـوداع نـازل شـده، در همیـن سـوره اسـت؛ و نیـز آیـه ای از آن، 

یعنـی »و ال یجرمّنکـم شـنئان قـوم ... .« ]مائـده/2[ در سـال فتـح، نـزول یافتـه اسـت. آن چـه پـس 

 از هجـرت پیامبـر؟ص؟ نـازل شـده باشـد، مدنـی اسـت؛ خـواه در خـود مدینـه فـرود آمـده باشـد 

و خواه در سفر؛ و آن چه پیش از هجرت نازل شده باشد، مّکی خوانده می شود.

خـازن )الّتفسـیر: 448/1 ]429/1[( گویـد: »سـورۀ مائـده در مدینـه نـازل شـد، مگـر ایـن سـخن 

خداونـد تعالـی: ›امـروز دینتـان را برایتـان تمـام کـردم.‹ ]مائـده/3[ ایـن آیـه در حّجـة الـوداع، در عرفـه 

نازل شد.«

ُقْرُطبی و خازن، با ذکر سـند، سـخن پیامبر؟ص؟ را در حّجة الوداع نقل نموده اند که سـورۀ 

مائده، از واپسـین موارد نازل شـدۀ قرآن اسـت.

سـیوطی )اإلتقـان فـی علـوم القـرآن: 20/1 ]52/1[( از محّمـد بـن َکْعـب، از طریـق ابوُعَبید روایت 

کـرده کـه سـورۀ مائـده در حّجـة الـوداع، میـان مّکـه و مدینه نازل شـده اسـت.

همـو )همـان: 11/1 ]26/1[( از فضائـل القـرآن ابن ُضَریـس، از محّمـد بـن عبـداهّلل بـن ابی جعفـر 

رازی، از عمـرو بـن هـارون، از عثمـان بـن عطـا خراسـانی، از پـدرش، از ابن عّبـاس روایـت کـرده 

 > >�نٓ آن گاه  و  /1[ اسـت  ک < ]عل�ت ِ
ّ َر�ب اْسِم  �بِ  

ْ
َر� �تْ ِ

ݗ
�< آیـۀ  قـرآن،  نـازل شـدۀ  آیـۀ  اسـت: »نخسـتین 

ّمل/1[؛ و ... فتـح و مائـده و توبـه. و توبـه واپسـین سـورۀ نـازل  ُل< ]مرنّ ِّ مݧ ُمرنَّ
ْ
ا �ل َ هݧ ُ ّݧ �ی

َ
� 

ٓ
ٰا لم/1[ و سـپس >�ی ]�ت

شده پیش از مائده است.«

ابن َکثیـر )الّتفسـیر: 2/2( از عبـداهّلل بـن عمـر روایـت کـرده اسـت: »واپسـین سـوره ای کـه نـازل 

کم و َنسـائی، از عایشـه  شـد، مائده و فتح _ یعنی سـورۀ نصر _ اسـت.« همو از طریق احمد و حا

روایـت کـرده اسـت کـه مائده واپسـین سـورۀ نازل شـده بوده اسـت.

ــرآن: 244/6 ]158/6[( ــکام الق ــع ألح ــی )الجام ــه را ُقْرُطب ــار آن چ ــوان اعتب ــه، می ت ــن هم ــا ای ب

 و ســیوطی )لبــاب الّنقــول فــی أســباب الّنــزول: ص117 ]ص83[( از طریــق ابن َمْرَدَویــه و َطَبرانــی، از 

ابن عّبــاس نقــل کرده انــد، دانســت. بــه موجــب ایــن نقــل، ابوطالــب هــر روز مردانــی از بنی هاشــم 
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را بــرای محافظــت از پیامبــر می فرســتاد تــا آن کــه آیــۀ »و خداونــد تــو را از مــردم در پنــاه مــی دارد.« نــازل 

گشــت. دیگــر بــار، ابوطالــب خواســت کــه کســانی را بــرای محافظــت از پیامبــر گســیل دارد؛ 

آن حضرت فرمود: »ای عمو! همانا خداوند مرا از جّنیان و آدمیان در پناه داشته است.«

ایـن بیـان اقتضـا دارد کـه آیـه مّکـی باشـد؛ و ایـن نقـل ضعیف تـر از آن اسـت کـه در برابـر آن 

احادیـث و اجمـاع و مطالـب مفّسـران ایسـتادگی کند.

دنبالۀ گفتار

»ای  تعالـی:  خداونـد  سـخن  ایـن  در بـارۀ   )]157/6[ القـرآن: 242/6  ألحـکام  )الجامـع  ُقْرُطبـی 

رسـول! آن چـه را از سـوی پـروردگارت بـر تـو فـرود آمـده، بـه مـردم برسـان.« گفتـه اسـت: »ایـن، ادب آمـوزی 

به پیامبر؟ص؟ و همۀ دانشـوران اّمت وی اسـت که هیچ چیزی از آیین او  را کتمان نکنند؛ و البّته 

خداونـد تعالـی می دانسـت کـه پیامبـرش هیـچ بخشـی از وحـی او را کتمـان نمی کنـد. در صحیـح 

مسـلم ]208/1[ از مسـروق، از عایشـه نقل شـده اسـت: ›هر کس برایت حدیث کند که محّمد؟ص؟ 

بخشـی از وحی را کتمان نموده، دروغ گفته اسـت؛ خدای تعالی گوید: “ای رسـول! آن چه را از سـوی 

پـروردگارت بـر تـو فـرود آمـده، بـه مـردم برسـان؛ ... .”‹ و نفریـن خـدا بـر رافضیـان کـه گفته انـد پیامبر؟ع؟ 

بخشـی از وحـی خداونـد را کـه مـردم بـدان نیـاز داشـته اند، کتمـان کـرده اسـت.«

گفتـه  و  افـزوده  بـار  بـر  بـار  البخـاری: 101/7 ]210/10[(  الّسـاری لشـرح صحیـح  )إرشـاد  َقْسـَطالنی 

است: »شیعیان برآنند که پیامبر؟ص؟ بر شیوۀ تقّیه، چیزهایی را پنهان فرموده است.«

ای کاش ایـن دو تـن از مأخـذ ایـن تهمـت بـر شـیعه یـاد کـرده، می گفتنـد کـه کـدام دانشـور 
شـیعه چنیـن رأیـی دارد یـا کـدام اثـر شـیعی دربردارنـدۀ چنیـن مطلبـی اسـت و یـا کـدام فرقـۀ 
ایشـان بدین عقیده گراییده اسـت. آری؛ آنان چیزی در این باب نیافته اند؛ بلکه پنداشـته اند 
کـه هـرگاه هـر تهمتـی بـه یکـی از اّمت هـا نسـبت دهنـد، باید بـدون چون و چـرا پذیرفته شـود؛ یا 
گمـان برده انـد کـه شـیعه را تألیفاتی نیسـت که شـامل اعتقادات ایشـان و محکی بـرای ارزیابی 
مطالـب نسـبْت داده شـده بـه آنـان باشـد و یـا از آیندگانشـان مردانـی برنمی آینـد کـه بـه میـداِن 
افترازننـدگان درآینـد. بـه همیـن سـبب اسـت کـه این دو، جـرأت کردند تا هماننـد برخی دیگر، 
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ک و نـام آور شـیعه برخیزنـد و بـه جسـت و جـوی مـواردی بـرای افتـرازدن بـه  بـه آلـودن چهـرۀ پـا

کننـد. بدیـن  ایشـان پردازنـد تـا احساسـات را ضـّد آنـان برانگیزنـد و اّمت هـا را از ِگردشـان بپرا

اّمتـی منقرض گشـته سـخن گفته انـد کـه هیـچ کـس مدافـع ایشـان  بـه مثابـۀ  سـان، از شـیعه 

نیسـت. این در حالی اسـت که شـیعه هرگز به قدسـّیت پیامبر گرامی خدشـه نرسـانده و هیچ 

گاه اظهـار نکـرده اسـت کـه وی در تبلیـغ خـود، چیـزی را کتمـان نمـوده؛ مگـر ایـن کـه آن تبلیـغ 

دارای زمـان معّینـی بـوده کـه در ایـن حـال، پیـش از فرارسـیدن زمان آن که وحی آن را مشـّخص 

می کنـد، بـه آن نمی پرداختـه اسـت.

گـر ایـن دو تـن در سـخنان هم مذهبـان خویـش در بـارۀ ایـن آیـۀ گرامـی تأّمـل  بـه تحقیـق، ا

می نمودنـد و آن وجـوه ده گانـه را کـه رازی ذکـر نمـوده، برمی رسـیدند، درمی یافتنـد کـه آن چـه 

ایشـان بـه شـیعه نسـبت می دهنـد، در حقیقـت از آِن برخـی از هم مذهبـان خودشـان اسـت. 

از جملـه، گروهـی از ایشـان برآننـد کـه ایـن آیـه در بـارۀ جهـاد نـازل گشـته، زیـرا پیامبـر؟ص؟ گاه از 

برانگیختـن منافقـان بـه جهـاد خـودداری می نمـود! برخـی دیگـر برآننـد کـه این آیه بدان سـبب 

نـازل گشـت کـه پیامبـر از نکوهـش خدایان بت پرسـتان خودداری می کرد! و سـومی می گوید که 

وی آیـۀ تخییـر را از همسـرانش کتمـان نمـود _ چنـان کـه در صفحـۀ 225 گذشـت _ ! ایـن وجـوه 

نشـانگر آن اسـت کـه پیامبـر در وظیفـۀ تبلیـغ خویـش کوتاهـی کـرده اسـت؛ و ایـن چیـزی اسـت 

کـه از بزرگـی و قداسـت او بسـی دور اسـت.

»و همانـا ایـن یادکـرد و پنـدی اسـت بـرای پرهیـزگاران. و مـا هرآینـه می دانیـم کـه برخـی از شـما تکذیـب 

پیشـه می کنیـد.« ]حاّقـه/48 و 49[
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از دیگـر آیـات نـازل شـده در روز غدیـر خـّم در شـأن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ چنین اسـت: »امروز 
دینتان را برایتان کامل کردم و نعمت خویش را بر شما تمام ساختم و اسام را دین شما برگزیدم.« ]مائده/3[ 

>.
ً
ا �ن سلاَم ��ی کُم �لاأ

َ
 ل �تُ �ی ْعَمٮتی َو َرصن کْم �نِ �یْ

َ
 َعل َمْم�تُ �تْ

أ
م َو �

ُ
ک �نَ م ��ی

ُ
ک

َ
 ل �تُ

ْ
کَمل

أ
وم � ل�ی

أ
�<

صریـح  سـخن  پیرامـون  در  شـده  یـاد  آیـۀ  کـه  باورنـد  ایـن  بـر  اسـتثنا،  بـدون  شـیعیان، 

ک والیـت سـرورمان، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نـازل گشـته اسـت؛  پیامبـر؟ص؟ در اعـالن روشـن و تابنـا

همـان اعالنـی کـه چنـدان صریـح و آشـکار بـود که تمام صحابه و همۀ عـرب آن را دریافتند و هر 

کـس کـه آن را شـنید، بـدان احتجـاج نمـود. بسـیاری از دانشـوران تفسـیر و حدیـث و پاسـداران 

میـراث دینـی، از میـان اهـل سـّنت نیـز در ایـن زمینـه بـا شـیعیان هم عقیده انـد. و ایـن، همـان 

بـاوری اسـت کـه هـم عقـل و هم نقـل آن را تأیید می نماید؛ نقلی که رازی )الّتفسـیر الکبیـر: 529/3 

]139/11[( از صاحبـان آثـار آورده اسـت: »چـون ایـن آیه بر پیامبر؟ص؟ نازل گشـت، وی تنها 81 یا 

82 روز پـس از آن در ایـن جهـان بزیسـت.«

ـعود )إرشـاد العقل الّسـلیم إلی مزایا القرآن الکریم، در حاشـیۀ تفسـیر رازی: 523/3 ]7/3[( این  ابوالّسُ

زمان را به روشـنی نشـان داده اسـت.

تاریخ نویسـان اهـل سـّنت1 ذکـر کرده انـد کـه پیامبـر؟ص؟ در 12 ربیـع األّول درگذشـت. بـا 

هایه تألیف ابن َکثیر: 332/6 ]365/6[ که  1. بنگریـد بـه: الکامـل: 134/2 ]9/2[؛ إمتـاع َمْقریـزی: ص548؛ البدایـة و الّنِ
این قول را مشـهور شـمرده؛ و الّسـیرة الحلبّیه: 382/3 ]353/3[�
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حسـاب نکـردن دو روز غدیـر خـّم و وفـات، بـا قدری تسـامح و افـزودن یک روز، این رأی درسـت 

بـه نظـر می رسـد و بـه هـر حـال سـزاوارتر از آن اسـت کـه نـزول آیـه را در روز عرفـه بدانیـم، چنـان کـه 

در صحیـح بخـاری ]1600/4[ و صحیـح مسـلم ]517/5[ و جـز آن دو آمـده اسـت؛ زیـرا آن گاه، ناچاریم 

روزهـای فـراوان را زایـد بـه حسـاب آوریـم. از ایـن فراتـر، قـول یـاد شـده بـا روایـات صریـح بسـیار 

تأییـد می شـود؛ چنـدان کـه بـه ناچـار بایـد بـه مفـاد آن سـر تسـلیم فـرود آوْرد. پـس تـا فرارسـیدن 

مجـال بحـث در پیرامـون مفـاد آن، بـه بررسـی ایـن روایـات می پردازیـم:

1. حافظ ابوجعفر محّمد بن َجریر طبری )د. 310(�

وی )کتـــاب الوالیـــه( بـــا ذکـــر ســـند از زیـــد بـــن ارقـــم، نـــزول ایـــن آیـــه در غدیـــر خـــّم در شـــأن 

امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ را روایـــت کـــرده اســـت. ایـــن خبـــر در صفحـــۀ 215 گذشـــت.

2. حافظ ابن َمْرَدَویه اصفلانی )د. 410(�

وی از طریـق ابوهـارون َعْبـدی، از ابوسـعید ُخـْدری روایـت کـرده اسـت کـه ایـن آیـه در روز 

غدیـر خـّم بـر رسـول خدا؟ص؟ نـازل شـد، یعنـی همـان گاه کـه وی در بارۀ علـی فرمود: »هـر که من 

بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.«

وی سـپس ایـن روایـت را از ابوهریـره روایـت کـرده اسـت. در ایـن خبـر، آمـده اسـت: »و این 

در 18 ذی الحّجـه، یعنـی بازگشـت وی از حّجـة الـوداع، بـود.« )تفسـیر ابن َکثیـر: 15/2(

کر ]تاریـخ مدینـة دمشـق:  سـیوطی )الـّدّر المنثـور: 259/2 ]19/3[( گویـد: »ابن َمْرَدَویـه و ابن عسـا

237/12[ بـا سـند ضعیـف، از ابوسـعید ُخـْدری روایـت کرده انـد کـه چـون رسـول خدا؟ص؟ علـی 

را در روز غدیـر خـّم تعییـن و والیـت او را اعـالن نمـود، جبرئیـل ایـن آیـه را بـر وی فـرود آورد: ›امـروز 

دینتـان را برایتـان کامـل کـردم.‹ ]مائـده/3[

کر ]تاریخ مدینة دمشـق: 235/12[ با سـند  ابن َمْرَدَویه و خطیب ]تاریخ بغداد: 290/8[ و ابن عسـا

ضعیـف1 از ابوهریـره روایـت کرده انـد کـه در غدیـر خـّم کـه روز 18 ذی حّجـه بـود، پیامبـر؟ص؟ 

کـه ایـن روایـت صحیـح اسـت و ضعیـف شـمردن آن بـدون دلیـل اسـت. هـم  1. در مبحـث روزۀ غدیـر خـّم، خواهـد آمـد 
مفـاد حدیـث روشـن اسـت و هـم راویانـش، همـه ثقـه هسـتند.
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فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹ آن گاه، خداونـد ایـن آیـه را 

نازل فرمود: ›امروز دینتان را برایتان کامل کردم.‹«

نیـز سـیوطی )اإلتقـان، چـاپ شـده در 1360: 31/1 ]53/1[( از همـو، بـه هـر دو طریقـش، ایـن خبر 

را روایـت کرده اسـت.

َبَدخشـی )مفتـاح الّنجـا فـی مناقـب آل العبـا ]برگـۀ 34[( از عبدالـّرّزاق َرْسـَعنی، از ابن عّبـاس، 

خبـری را کـه در صفحـۀ 220 گذشـت، آورده اسـت. سـپس وی نقـل کـرده کـه ابن َمْرَدَویـه نیـز از 

ابوسـعید ُخـْدری، ماننـد ایـن خبـر را آورده کـه در پایـان آن آمـده اسـت: »پـس آیـۀ ›امـروز دینتـان را 

کبـر بـه پـاس کامـل سـاختن دیـن و تمـام  برایتـان کامـل کـردم.‹ نـازل شـد. پیامبـر؟ص؟ فرمـود: ›اهّلل ا

کـردن نعمـت و خشـنودی پـروردگار بـه رسـالت مـن و والیـت علـی بـن ابی طالـب.‹«

ه: ص95 ]330/1[( این خبر را از تفسیر ابن َمْرَدَویه نقل کرده است. ِاْربلی )َکشف الُغّمَ

َقطیفـی )الفرقـة الّناجیـه( گویـد: »حافـظ ابوبکـر بـن َمْرَدَویـه بـا ذکـر سـند از ابوسـعید ُخـْدری 

روایـت کـرده اسـت: ›روزی کـه پیامبـر؟ص؟ مـردم را در غدیـر خـّم فراخواْنـد، فرمـان داد کـه زیـر 

درختـان سایه گسـتر را بروبنـد. آن روز پنج شـنبه بـود. وی مردم را به علـی فراخواْند و میان بازوی 

کنـده  او را گرفـت و چنـدان بـاال ُبـرد کـه مـردم سـپیدی زیـر بغـل رسـول خدارا دیدنـد. هنـوز پرا

نشـده بودنـد کـه ایـن آیـه نـازل شـد: “امـروز دینتان را برایتـان کامل کـردم.”‹« _ این روایت تـا پایان، بر 

پایـۀ خبـری کـه از ابوُنَعیـم اصفهانـی خواهـد آمـد، ادامـه دارد. _

3. حافظ ابوُنَعیم اصفلانی )د. 430(�

ـد 
َ
َمخل بـن  علـی  بـن  احمـد  بـن  محّمـد  از  ]ص56[(  علـی؟ع؟  فـی  القـرآن  مـن  نـزل  )مـا  وی 

محتسـب )د. 357( از محّمـد بـن عثمـان بـن ابی َشـیبه، از یحیـی ِحّمانـی، از قیـس بـن ربیع، 

از ابوهارون َعْبدی، از ابوسعید ُخْدری روایت کرده است:

ـــتر را  ـــان سایه گس ـــر درخت ـــه زی ـــان داد ک ـــد و فرم ـــّم فراخواْن ـــر خ ـــردم را در غدی ـــر؟ص؟ م »پیامب

بروبنـــد. آن روز پنج شـــنبه بـــود. وی مـــردم را بـــه علـــی فراخواْنـــد و میـــان بـــازوی او را گرفـــت و چندان 

232/1
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کنـــده نشـــده بودنـــد کـــه این آیه  بـــاال ُبـــرد کـــه مـــردم ســـپیدی زیـــر بغـــل رســـول خدا را دیدنـــد. هنـــوز پرا

نـــازل شـــد: ›امـــروز دینتـــان را برایتـــان کامـــل کـــردم و نعمت خویش را بر شـــما تمام ســـاختم و اســـام را دین شـــما 

کبـــر بـــه پـــاس کامـــل ســـاختن دیـــن وتمـــام کـــردن نعمت  برگزیـــدم.‹ ســـپس پیامبـــر؟ص؟ فرمـــود: ›اهّلل ا

 و خشـــنودی پـــروردگار بـــه رســـالت مـــن و والیـــت علـــی پـــس از مـــن.‹ آن گاه، فرمـــود: ›هـــر کـــه مـــن 

بـــر وی والیـــت دارم، علـــی نیـــز مـــوالی او اســـت. بارخدایـــا! دوســـت بـــدار و یـــاری کـــن هـــر کـــه او را 

 دوســـت بـــدارد و یـــاری کنـــد؛ و دشـــمنی ورز بـــا هـــر کـــه بـــا او دشـــمنی ورزد؛ و یاریگـــرش را یـــاری نمـــا

 و هر که یاری اش را فرونهد، یاری اش را فرونه.‹

َحّسـان گفـت: ›ای رسـول خدا! مـرا رخصـت فرمـا تـا ابیاتـی در شـأن علـی بسـرایم و تـو 

بشـنوی.‹ فرمـود: ›بسـرای بـه امیـد خجسـتگی و برکـت خداونـد!‹ َحّسـان برخاسـت و گفـت: 

›ای جماعـت بـزرگان قریـش! بـه گواهـی نافذ رسـول خدا در بارۀ والیت، سـخن خویـش را از پی 

ایـن رویـداد اعـالن مـی دارم.‹ آن گاه، چنیـن سـرود: 
بـــه روز غدیـــر، در ســـرزمین خـــّم، پیامبرشـــان، ایشـــان را نـــدا می دهـــد. َوه کـــه پیامبـــر چـــه 

اســـت! فریادگـــری 

می گویـــد: »مولـــی و ولـــّی شـــما کیســـت؟« بـــه روشـــنی پاســـخ دادنـــد و آن جـــا، خـــود را بـــه کـــوری ]و 

کـــری[ نزدنـــد:

»خدایـــت مـــوالی مـــا اســـت و تـــو ولـــّی مایـــی! و در امـــر والیـــت، نافرمـــان و مخالفـــی در میـــان مـــا 

نخواهـــی یافـــت.«

پس گفت: »یا علی؛ به پا خیز! که من، تو را پس از خود به عنوان امام و هادی برگزیدم.

هر که من موالی اویم، این )=علی( هم ولّی او است؛ پس یاوران راستین و پیروان او باشید.«

در آن جــا، چنیــن دعــا کــرد: »بارخدایــا! دوســتار و پیــروش را دوســت بــدار، و بــا آن کــس کــه بــا علــی 

دشــمنی ورزد، دشــمن باش.«

یم بـــن قیـــس ِهاللـــی، در کتابـــش ]828/2[ بـــا همیـــن لفـــظ از ابوســـعید 
َ
تابعـــی بـــزرگ، ُســـل

ُخـــْدری روایـــت کـــرده اســـت: »پیامبـــر؟ص؟ مـــردم را در غدیـــر خـــّم فراخواْنـــد و فرمـــان داد کـــه زیـــر 

درختـــان سایه گســـتر را بروبنـــد. آن روز پنج شـــنبه بـــود. ســـپس مـــردم را بـــه علـــی فراخواْنـــد و بـــازوی 
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او را گرفـــت و چنـــدان بـــاال بـــرد کـــه ســـپیدی زیـــر بغـــل رســـول خدا را دیـــدم. _ آن گاه، وی همـــان 

روایت را آورده است. _ «

4. حافظ ابوبکر خسیب بغدادی )د. 463(�

وی )تاریـخ بغـداد: 290/8( از عبـداهّلل بـن علـی بـن محّمـد بن بشـران، از حافـظ علی بن عمر 

ل، از علـی بـن سـعید َرْملـی، از َضْمـره، از ابن َشـْوذب، از َمَطـر َوّراق،
ّ

 داَرُقْطنـی، از َحْبشـون خـال

 از ابن َحْوَشـب، از ابوهریـره، از پیامبـر؟ص؟ ؛ و نیـز از احمـد بـن عبـداهّلل نیـری، از علـی بن سـعید، 

از َضْمـره، از ابن َشـْوذب، از َمَطـر، از ابن َحْوَشـب، از ابوهریـره، از پیامبـر؟ص؟ روایـت کـرده اسـت: 

»هر کس روز هجدهم ذی الحّجه را روزه بدارد، روزۀ 60 ماه برایش نوشـته شـود.« و آن، روز غدیر 

خـّم اسـت کـه در آن، پیامبـر؟ص؟ دسـت علـی بـن ابی طالـب را برافراشـت و فرمـود: »آیـا مـن بـر 

مؤمنـان بیـش از خودشـان والیـت نـدارم؟« گفتنـد: »آری؛ ای رسـول خدا!« فرمـود: »هـر کـه من بر 

وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.« پـس عمـر بـن خّطـاب گفـت: »ای پسـر ابوطالـب! 

گـوارا بـاد تـو را کـه مـوالی مـن و مـوالی هـر مسـلمان شـدی.« آن گاه، خداونـد ایـن آیـه را نـازل 

فرمود: »امروز دینتان را برایتان کامل کردم.«

5. حافظ ابوسعید ِسِجستانی )د. 477(�

در کتـاب الوالیـه، بـا ذکـر سـند از یحیـی بـن عبدالُحَمید ِحّمانـی کوفی، از قیس بـن ربیع، از 

ابوهـارون، از ابوسـعید ُخـْدری آورده اسـت: »پیامبـر؟ص؟ مـردم را در غدیـر خـّم فراخواْنـد و فرمـان 

داد کـه زیـر درختـان سایه گسـتر را بروبنـد. آن روز پنج شـنبه بـود.« _ سـپس همـۀ خبـر را بـا همـان 

لفـظ ذکـر شـده به طریـق ابوُنَعیـم اصفهانی آورده اسـت. _

6. ابوالحسن بن َمغاِزلی شافعی )د. 483(�

از  طـاوان،  بـن  محّمـد  بـن  احمـد  ابوبکـر  از  ]ص18[(  ابی طالـب؟ع؟  بـن  علـی  )مناقـب  وی 

ـدی، از 
ْ
ک، از ابومحّمـد جعفـر بـن محّمد بـن ُنصیر ُخل ابوالحسـین احمـد بـن حسـین بـن َسـّما

علـی بـن سـعید بـن ُقَتیبـۀ َرْملـی، از َضْمرة بن ربیعۀ ُقَرشـی، از ابن َشـْوذب، از َمَطر َوّراق، از َشـْهر 

233/1

)452(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 1( 396

بـن َحْوَشـب، از ابوهریـره، ... خبـر یـاد شـده از طریـق خطیـب بغـدادی را آورده اسـت. )الُعْمـده: 

ص52 ]ص106[( ایـن خبـر را گروهـی دیگـر نیـز ذکـر کرده انـد.

7. حافظ ابوالقاسم حاکم َحْسکانی.

شـرح حـال او در صفحـۀ 112 گذشـت. وی ]شـواهد الّتنزیـل: 201/1[ از ابوعبـداهّلل شـیرازی، از 

ابوبکـر َجْرَجرائـی، از ابواحمـد بصـری، از احمـد بـن عّمـار بـن خالـد، از یحیـی بـن عبدالُحَمیـد 

ِحّمانـی، از قیـس بـن ربیـع، از ابوهـارون َعْبـدی، از ابوسـعید ُخـْدری روایـت کـرده اسـت: »چـون 

کبر بـه پاس کامل  آیـۀ ›امـروز دینتـان را برایتـان کامـل کـردم.‹ نازل شـد، رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: ›اهّلل ا

سـاختن دیـن و تمـام کـردن نعمـت و خشـنودی پـروردگار بـه رسـالت مـن و والیـت علـی بـن 

ابی طالـب پـس از مـن.‹ و نیـز فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. 

بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز بـا هـر 

کـه بـا او دشـمنی ورزد؛ و یاریگـرش را یـاری نمـا و هـر کـه یـاری اش را فرونهـد، یـاری اش را فرونه.‹«

8 . حافظ ابوالقاسم بن عساکر شافعی دمشقی )د. 571(�

وی حدیـث یـاد شـده را از طریـق ابن َمْرَدَویـه، از ابوسـعید و ابوهریـره روایـت کرده؛ چنان که 

در الّدّر المنثور )259/2 ]19/3[( آمده است.

9. سرآمد خسیبان، خوارزمی )د. 568(�

او )المناقـب: ص80 ]ص135[( از سـرآمد حافظـان ابومنصـور شـهردار بـن شـیرویة بـن شـهردار 

دیلمـی در نامـه ای کـه بـه وی از همـدان نگاشـته، از ابوالفتـح عبـدوس بـن عبـداهّلل بن عبدوس 

همدانی _ به کتابت _ ]از شریف ابوطالب مفضل بن محّمد جعفری _ در اصفهان _ از حافظ 

ابوبکـر بـن َمْرَدَویـه _ بـه نحـو اجـازه _ از جـّدش[1 از عبداهّلل بن اسـحاق َبَغوی، از حسـن بن علیل 

َغَنـوی، از محّمـد بـن عبدالّرحمـان زّراع، از قیـس بـن حفـص، از علـی بـن حسـن َعْبـدی، از 

ابوهـارون َعْبـدی، از ابوسـعید ُخـْدری روایت کرده اسـت: »روزی که پیامبـر؟ص؟ مردم را در غدیر 

ب، از مأخذ است.)غ.(
ّ

1. افزودۀ درون قال
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خـّم فراخواْنـد، فرمـان داد کـه زیـر درختـان سایه گسـتر را بروبنـد. آن روز پنج شـنبه بـود. وی مـردم 

را بـه علـی فراخواْنـد و بـازوی او را گرفـت و چندان باال برد که مردم سـپیدی زیر بغل رسـول خدارا 

دیدنـد.1 سـپس ایـن آیـه نـازل شـد: ›امـروز دینتـان را برایتـان کامـل کـردم ... .‹« _ آن گاه، تـا پایـان 

حدیـث بـا لفظـی کـه از طریـق ابوُنَعیـم اصفهانی گذشـت، آمده اسـت. _

نیـز او )المناقـب: ص94 ]ص156[( بـا ذکـر سـند از حافـظ احمد بن حسـین بیهقی، از حافظ 

کـم، از ابوَیْعلـٰی زبیـر بـن عبـداهّلل ثـوری، از ابوجعفـر احمـد بـن عبـداهّلل بـّزاز، از علی  ابوعبـداهّلل حا

بـن سـعید َرْملـی، از َضْمـره، از ابن َشـْوذب، از َمَطـر  َوّراق، ... همان عبارت یاد شـده از خطیب 

بغـدادی را بـا همان سـند و متن آورده اسـت.

10. ابوالفتح نسنزی.

بـا همـان لفـظ کـه در صفحـۀ 43  را  ابوسـعید ُخـْدری، روایتـی  از  او )الخصائـص العلوّیـه( 

گذشـت، آورده و نیـز از همـو و جابـر انصـاری روایـت کـرده اسـت: »چون آیۀ ›امروز دینتـان را برایتان 

کبـر بـه پـاس کامـل سـاختن دیـن وتمام  کامـل کـردم ... .‹ نـازل شـد، رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: ›اهّلل ا

کـردن نعمـت و خشـنودی پـروردگار بـه رسـالت مـن و والیـت علـی بـن ابی طالـب پـس از من.‹«

نیـز وی )الخصائـص( بـا ذکـر سـند از امـام باقـر و امـام صـادق؟امهع؟ روایـت کـرده اسـت: »آیـۀ 

تبلیـغ در روز غدیـر خـّم نـازل شـد و نیـز در همیـن روز، ایـن آیـه نازل گشـت: ›امروز دینتـان را برایتان 

کامـل کـردم.‹ امـام صادق؟ع؟ فرموده اسـت: ›معنای این آیه آن اسـت کـه “امروز دینتان را برایتان 

کامـل کـردم” بدیـن سـان کـه نگاهبـان آن را برپاداشـتم؛ “و نعمتـم را بـر شـما تمـام کـردم” یعنـی بـا 

والیـت مـا؛ “و اسـام را دیـن شـما برگزیـدم” ]اسـالم[ یعنـی خشـنودی بـه تسـلیم خـود بـه امـر مـا.‹«

نیـز او )الخصائـص( از ابوهریـره، حدیـث روزۀ روز غدیـر خـّم را بـا همـان لفـظ یـاد شـده از 

کــه آیــه نــازل  کنــده نشــده بودنــد  ــمَطین ]74/1[ بــه نقــل از خوارزمــی، آمــده اســت: »ســپس آن دو هنــوز پرا 1. در َفراِئــد الّسَ
کــه آیــه نــازل شــد ... .« و ایــن، هماننــد همــان لفــظ  کنــده نشــده بودنــد  شــد ... .« و در لفظــی دیگــر: »و مــردم هنــوز پرا

ابونعیــم اســت.
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طریـق خطیـب بغـدادی، بـا ذکـر سـند آورده و در همـان حدیـث، نـزول ایـن آیـه در شـأن علی در 

روز غدیـر خـّم هـم آمـده اسـت.

11. ابوحامد سعدالّدین صالحانی ]د. 612[�

از  سـند،  همـان  »بـا  گویـد:  الفضائـل(  ترجیـح  علـی  الّدالئـل  )توضیـح  احمـد  شـهاب الّدین 

مجاهـد؟ضر؟ روایـت شـده اسـت کـه آیـۀ ›امـروز دینتان را برایتـان کامل کـردم.‹ در روز غدیـر خّم نازل 

کبـر بـه  شـد و آن گاه، رسـول خدا _ درود و برکـت و سـام خداونـد بـر وی و خاندانـش بـاد! _ فرمـود: ›اهّلل ا

پـاس کامـل سـاختن دیـن و تمـام کـردن نعمـت و خشـنودی پـروردگار بـه رسـالت مـن و والیـت 

علـی بـن ابی طالـب.‹«

این را صالحانی روایت کرده است1�

12. ابوالمظّفر سبط ابن جوزی حنفی بغدادی )د. 654(�

حافــظ  طریــق  از  بغــدادی  خطیــب  کــه  را  چــه  آن  الخــواّص: ص18 ]ص30[(  )تذکــرة  وی 

اســت. کــرده  نقــل  گذشــت،   232 صفحــۀ  در  و  آورده  داَرُقْطنــی 

وئی حنفی )د. 722(� 13. شیخ االسالم حّمُ

ـمَطین: بـاب دوازدهـم ]72/1[( از شـیخ تاج الّدیـن ابوطالـب علـی بـن َانجـب بـن  او )َفراِئـد الّسَ

عثمـان بـن ُعَبیـداهّلل خـازن، از امـام برهان الّدیـن ناصـر بـن ابی المـکارم مطـرزی _ به نحـو اجازه 

_ از امـام اخطـب خـوارزم ابوالمؤّیـد موّفـق بـن احمـد مّکـی خوارزمـی، از سـرآمد حافظـان _ در آن 

چـه کـه بـرای وی از همـدان نگاشـت _ ... همـان روایـت یـاد شـده از سـرآمد خطیبـان خـوارزم را 

بـا همـان سـند و متـن آورده اسـت.

1. شـهاب الّدیـن )توضیـح الّدالئـل( گویـد: »امام دانشـور، ادیب برجسـته، آراسـته بـه برتری های اخالقی، آن که پیشـوایان 
تربیـت  بـا  دانشـور  اسـالم،  بـه  دوبـاره  یاریگـر حدیـث، بخشـندۀ حیـات  کننـدۀ سـّنت خوانده انـد،  زنـده  را  بـزرگ وی 
خداونـدی، عـارف االهـی، سـعدالّدین ابوحامـد محمـود بـن محّمـد بـن حسـین بـن یحیـی صالحانـی _ خداونـد تعالـی 
گرامـی دارد! _ در خـالل عبـارات برتـر و اشـارات دل انگیـز  کوشـش هایش را پـاس دارد و بـه َفضـل خویـش، جایگاهـش را 

گفتـه اسـت: ... .« کتـاب خـود 
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از  بــن شــهردار دیلمــی،  بــن شــیرویة  ابومنصــور شــهردار  از ســرآمد حافظــان،  نیــز همــو 

حســن بــن احمــد بــن حســن حــداد ُمقــری حافــظ، از احمــد بــن عبــداهّلل بــن احمــد، از محّمــد 

بــن احمــد، از محّمــد بــن عثمــان بــن ابی َشــیبه، از یحیــی ِحّمانــی، از قیــس بــن ربیــع، از 

ــه علــی  ابوهــارون َعْبــدی، از ابوســعید ُخــْدری روایــت کــرده اســت: »رســول خدا؟ص؟ مــردم را ب

فراخواْنــد ... .« _ تــا پایــان حدیــث یــاد شــده از طریــق ابوُنَعیــم در صفحــۀ 232 _

ســپس وی گویــد: »طریق هــای ایــن حدیــث کــه بــه ابوســعید ســعد بــن مالــک ُخــْدری 

انصــاری منتهــی شــده، بســیار اســت.«

14. ِعمادالّدین بن کثیر ُقَرشی دمشقی شافعی )د. 774(�

وی )الّتفسـیر: 14/2( از طریق ابن َمْرَدَویه، از ابوسـعید ُخْدری و ابوهریره، روایت کرده اسـت: 

»این آیه در روز غدیر خّم، در شأن علی نازل شد.«

هایه: 210/5 ]232/5[( حدیث ابوهریره را که از طریق خطیب بغدادی  نیز همو )البدایة و الّنِ

یاد شده، روایت نموده است. او را در آن جا، گفتاری است که در روزۀ روز غدیر خّم خواهد آمد.

15. جالل الّدین سیوطی شافعی )د. 911(�

کر، بـا لفـظ یـاد  وی )الـّدّر المنثـور: 259/2 ]19/3[( از طریـق ابن َمْرَدَویـه و خطیـب و ابن عسـا

شـده در روایـت ابن َمْرَدَویـه، ایـن خبـر را آورده اسـت.

همـو )اإلتقـان فـی علـوم القـرآن: 31/1 ]53/1[( در شـمارش آیـات نـازل شـده در سـفر، گویـد: »از 

جملـۀ ایـن آیـات، آیـۀ ›امـروز دینتـان را برایتان کامل کردم.‹ اسـت که طبق روایـت صحیح از عمر، 

در شـب عرفـه، یعنـی جمعـه ای در سـال حّجـة الـوداع، نـازل شـد. ایـن روایـت را طریق هـای 

فـراوان اسـت؛ اّمـا ابن َمْرَدَویـه بـا ذکـر سـند از ابوسـعید ُخْدری روایت کرده اسـت که آیۀ یاد شـده 

در روز غدیـر خـّم نـازل شـد. هماننـد آن را نیـز از حدیـث ابوهریـره نقـل نمـوده کـه در آن آمـده 

اسـت: ›آن روز 18 ذی الحّجـه بـود و پیامبـر؟ص؟ از حّجـة الـوداع بازمی گشـت.‹ و ایـن هـر دو 

روایـت نادرسـت هسـتند.«
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گر مراد او از نادرسـتی، اشـکال سـندی اسـت، باید گفت که روایت ابوهریره نزد اسـتادان  ا

فـّن حدیـث دارای سـند صحیـح اسـت و راویانـش ثقـه شـمرده می شـوند. ایـن مطلـب را در 

مبحـث روزۀ روز غدیـر خـّم بـه تفصیـل برخواهیـم رسـید. و اّما حدیث ابوسـعید هـم طریق های 

ـمَطین( گذشـت. از ایـن گذشـته، روایـت یـاد  وئـی )َفراِئـد الّسَ فـراوان دارد؛ چنـان کـه در گفتـار حّمُ

شـده بـه ابوسـعید و ابوهریـره اختصـاص نـدارد؛ بلکـه دیدیـد کـه جابـر بـن عبـداهّلل و تفسـیرگر 

تابعـی مجاهـد مّکـی و امـام باقـر و امـام صـادق _ صلـوات اهّلل علیهمـا _ آن را روایـت نموده انـد و اینـان 

کسـانی هسـتند کـه دانشـوران بدانـان اسـناد نمـوده، بـه روایاتشـان سـر تسـلیم فرومی آورنـد.

نیــز از میــان دانشــوران و حافظــان حدیــث هــم تنهــا ابن َمْرَدَویــه آن را روایــت ننمــوده، بلکــه 

کر را آورده و گروهــی دیگــر  دیدیــد کــه خــود ســیوطی )الــّدّر المنثــور( نیــز روایــت خطیــب و ابن عســا

کــم نیشــابوری و حافــظ بیهقــی و حافــظ  نیــز بــا اســنادهای خویــش آن را آورده انــد، همچــون حا

ابن ابی َشــیبه و حافــظ داَرُقْطنــی و حافــظ دیلمــی و حافــظ ]ابوعلــی[ حــّداد. و اینــان هرگــز در 

درستی روایت اشکالی وارد نکرده اند.

 بـر نـزول آیـه در عرفـه 
ّ

گـر مـراد سـیوطی آن اسـت کـه روایـت یـاد شـده بـا حدیـِث دال اّمـا ا

تعـارض دارد، بایـد گفـت کـه وی در باطـل شـمردن یکـی از دو طـرف تعـارض، دچـار زیـاده روی 

گـر وی یـک طـرف را از نظر خویش صحیح بشـمارد، نمی توانـد طرف دیگر  شـده اسـت. حّتـی ا

را باطـل بدانـد؛ چنـان کـه در تعـارض دو حدیـث اصـل بـر همیـن اسـت؛ بـه ویـژه در ایـن جـا کـه 

می توان میان دو حدیث جمع نمود _ چنان که سـبط ابن جوزی )تذکرة الخواّص: ص18]ص30[( 

گفتـه اسـت _ یعنـی می تـوان گفـت کـه ایـن آیـه نیـز ماننـد برخـی دیگـر از آیـات، بیـش از یـک بـار 

م کـه در مّکـه نـازل گشـته و بـاز در مدینـه نیز   �لّرح�ی نـازل شـده اسـت، هماننـد آیـۀ �بسم �لّله �لّرحم�ن

نازل شده است. آیات دیگری نیز چنین هستند که ذکرشان خواهد آمد.

 از ایـن فراتـر، حدیـث نـزول ایـن آیـه در روز غدیـر خـّم، بـا اخبـاری کـه از رازی و ابوالّسـعود

 و دیگران آوردیم، تأیید می شود. به موجب این اخبار، پیامبر؟ص؟ پس از نزول این آیه، تنها 81 
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یا 82 روز در این جهان بزیسـت. _ به صفحۀ 230 بنگرید. _ سـیوطی در این سـخِن بدون دلیل 

خویش، از ابن َکثیر تقلید نموده که در تفسـیرش )14/2( پس از ذکر حدیث با هر دو طریق، آن ها 

را نادرسـت شـمرده اسـت. و در این میان، او که این سـتم را آغاز نموده، ستم پیشـه تر است.

16. میرزا محّمد َبَدخشی.

 وی )مفتـاح الّنجـا فـی مناقـب آل العبـا ]برگـۀ 34[( روایتـی را کـه ابن َمْرَدَویـه بـا ذکـر سـند آورده

 و در صفحۀ 231 گذشت، آورده است.

راســتی  بــه   )]61/6[  249/2 المعانــی:  )روح  بغــدادی  آلوســی  گفتــار  همــه،  ایــن  از  پــس 

شــگفتی انگیز اســت: »شــیعیان از ابوســعید ُخــْدری روایــت نموده انــد کــه ایــن آیــه در روز غدیــر 

خــّم نــازل شــد، پــس از آن کــه پیامبــر؟ص؟ بــه علــی _ کــّرم اهّلل وجهــه _ فرمــود: ›هــر کــه مــن بــر وی 

کبــر بــه  والیــت دارم، علــی نیــز مــوالی او اســت.‹ و چــون آیــه نــازل شــد، پیامبــر؟ص؟ فرمــود: ›اهّلل ا

پــاس کامــل ســاختن دیــن و تمــام کــردن نعمــت و خشــنودی پــروردگار بــه رســالت مــن و والیــت 

 علــی _ کــّرم اهّلل وجهــه _ پــس از مــن.‹ و پوشــیده نیســت کــه ایــن از دروغ هــای شــیعیان اســت 

و سستی این خبر، خود، از آغاز بر دروغ بودنش گواهی می دهد.«

بـوده  راویانـش بی خبـر  و  ایـن حدیـث  از طریق هـای  آلوسـی  کـه  احتمـال نمی دهیـم   مـا 

و نادانـی اش سـبب شـده باشـد کـه ایـن روایـت را تنها به شـیعه نسـبت دهد؛ بلکـه انگیزه های 

شـخصی اش سـبب گشـته تـا در پیشـگاه ایـن حقیقـت روشـن، بـه فریبگـری و چهره سـازی 

گاهـی از کتاب هـا و روایـات اهـل سـّنت، بـه  پـردازد. او گمـان نداشـته کـه پـس از وی، کسـی بـا آ

حسـاب ایـن سـخن برسـد!

آیا کسی نیست تا از این مرد بپرسد که چرا این روایت را به شیعه اختصاص داده، حال 

آن کـه دیدیـد پیشـوایان حدیـث و تفسـیر و تاریخ نویسـان و ... ایـن حدیـث را روایـت کرده انـد؟ 

آن گاه، بایـد دیـد کـه چـرا وی تنهـا راوی ایـن حدیـث را ابوسـعید دانسـته اسـت، در حالـی کـه 

روایـت ابوهریـره و جابـر بـن عبـداهّلل و مجاهـد و امـام باقر و امام صادق؟امهع؟ هم در میان اسـت؟
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سـپس بایـد پرسـید کـه او چگونـه سسـتی ای را در ایـن حدیـث دیـده و آن را شـاهد دروغ 

دیگـر  هماننـد  روایـت  ایـن  اسـت؟  لفـظ  جهـت  از  سسـتی  ایـن  آیـا  اسـت.  دانسـته  بودنـش 

احادیِث روایت شـده اسـت؛ از هرگونه پیچش یا ضعف اسـلوب یا بیان دشـوار یا ناسـازگاری 

درونی خالی است و با معیارهای ناب عربی انطباق دارد.

آیـا از لحـاظ معنایـی، فرومایـه اسـت؛ حـال آن کـه ضعـف معنـا در آن راه نـدارد؟ البّتـه 

روایـت شـده،  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  کـه هـر چـه در فضیلـت  باشـد  آن  بـر  آلوسـی  ممکـن اسـت 

همگـی سسـت و فرومایـه اسـت. ایـن همـان اّدعـای کینه ورزانـه ای اسـت کـه صاحبـش را بـه 

گـر روایـت صحیحـی نقل کنند  وادی نابـودی می کشـاَند. مـن نمی دانـم؛ گنـاه شـیعه چیسـت ا

کـه روایـات اهـل سـّنت نیـز آن را تأیید می نماید؟ یا ایشـان را گناهی نیسـت؛ بلکه این کینه ورز 

 اسـت کـه در وادی کیـن ورزی سـرگردان اسـت و بـا لجاجـت، بـه شـیعیان نسـبت نـاروا می دهـد 

و ایشـان را دروغ زن می شـمارد. ما می توانیم هم اینک روایات پسـت و فرومایه ای را که او، خود، 

از هـم  را  تـا بررسـندۀ منصـف، َپسـت و بلنـد  در کتـاب پرحجمـش آورده، یکایـک بازگوییـم 

بازشناسد. اّما کریمانه بر این کار او می گذریم!

»چنیــن نیســت؛ بلکــه آن پنــد و یادکــردی اســت کــه هر کــس خواهد، پنــد گیرد؛ و پنــد نمی پذیرند 

مگــر آن که خداوند بخواهــد.« ] مّدّثر/56-54[
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از آیـات فروآمـده پـس از ماجـرای غدیـر، سـخن خداونـد تعالـی در سـورۀ معـارج اسـت: 

»خواهنـده ای، عذابـی واقع شـونده را درخواسـت کـرد؛ همـان کـه کافـران را از آن بازدارنده ای نیسـت؛ عذابی از 

  َ ْسݧ ݨݧ ݭیݨݧ ݫ �ݫ
َ
 ݠل �نَ ٖر�ی کٰا�نِ

ْ
ٍ� ١ ِلل �ݨتݪݬِ  و�ٰ �بٍ ٰ� َعدن ٌل �بِ �أِ

ٓ
َل سٰا

أَ
سـوی خداونـد کـه صاحـب عروجگاه هـا اسـت.« ]معـارج/1-3[ >َسا

>٣  ݢ�ݬݬبݬِ ݢ ݢ عٰاݣݣرݪݪݬِ
َ مݧ
ْ
ی �ݠل ِه �نِ  �للّٰ ٌ� ٢ ِم�نَ �نِ ۥ ��ٰ ُ هݩݧ

َ
ل

شـیعیان، نـزول ایـن آیـه در بـارۀ غدیـر را بـاور دارند و این، نکته ای اسـت کـه در کتاب های 

کنـون عبـارات ایشـان   تفسـیر و حدیـث دانشـوران قابـل اعتنـای اهـل سـّنت نیـز آمـده اسـت. ا

ذکر می گردد:

1. حافظ ابوُعَبید َهَروی )د. 224/223 در مکه(.

شرح حال او در صفحۀ 86 گذشت.

 وی )غریـب القـرآن( گویـد: »چـون رسـول خدا؟ص؟ در غدیـر خـّم آن سـخنان را ابـالغ نمـود

دۀ عبدری نـزد وی آمد و گفت: 
ْ
 و آوازۀ آن در همـه جـا پیچیـد، جابـر1 بـن َنْضـر بـن حـارث بـن َکل

›ای محّمـد! از جانـب خداونـد بـه مـا فرمـان دادی کـه گواهی دهیم هیچ معبـودی جز خداوند 

1. در روایــت َثْعلبــی کــه خواهــد آمــد و دانشــوران بســیار آن را نقــل نموده انــد، ایــن نــام بــه صــورت »حــارث بــن ُنعمــان ِفْهــری« 
کــه همیــن صــورت حاضــر، یعنــی جابــر بــن َنْضــر، صحیــح باشــد؛ زیــرا ایــن جابــر کســی اســت  آمــده اســت. بعیــد نیســت 
ــل  ــه قت ــته ب ــت بس ــود، دس ــته ب گش ــیر  ــزرگ اس ــدر ب ــرد ب ــه در نب ک ــدرش را  ــول خدا، پ ــان رس ــه فرم ــن؟ع؟ ب ــه امیرالمؤمنی ک
کــه در صفحــۀ 241 خواهــد آمــد _ و در آن روزگار، هنــوز مــردم از دوران جاهلّیــت چنــدان فاصلــه نگرفتــه  رســاْند _ چنــان 

کینــه در دلشــان شــعله می کشــید. بودنــد و بــه همیــن ســبب، در پــی انتقــام و خون خواهی هــای جاهلــی، آتــش 
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نیسـت و تـو رسـول خدایی؛ و نیـز بـه نمـاز و روزه و حـج و زکات فرمانمـان دادی؛ و مـا نیـز فرمانـت 

را پذیرفتیـم. آن گاه، بـه ایـن راضـی نشـدی؛ چنـدان کـه بـازوی پسـر عمویـت را برافراشـتی و او را 

بـر مـا برتـری بخشـیدی و گفتـی: “هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.” آیـا 

ایـن سـخن از جانـب خـود تـو اسـت یـا از سـوی خداوند؟‹ رسـول خدا فرمـود: ›بـه خداوندی که 

معبودی جز او نباشـد، این سـخن از سـوی خداوند اسـت.‹

گـر آن چـه محّمد گوید،  آن گاه، جابـر بـه سـوی مرکـب خـود روی کـرد و گفـت: ›بارخدایـا! ا

ک نـازل گـردان.‹ و هنـوز بـه مرکبـش  راسـت باشـد، بـر مـا از آسـمان سـنگی ببـار یـا عذابـی دردنـا

نرسـیده بـود کـه خداونـد سـنگی بـر وی بـزد کـه از سـرش درون شـد و از پشـتش بیـرون گشـت و او 

را بُکشـت. سـپس خداونـد ایـن آیـه را نـازل فرمـود: ›خواهنـده ای، عذابـی واقع شـونده را درخواسـت 

کـرد؛ ... .‹« ]معـارج/1 - 3[ 

2. ابوبکر نّقاش موصلی بغدادی )د. 351(�

شرح حال او در صفحۀ 104 گذشت.

وی )شـفاء الّصـدور( حدیـث ابوُعَبیـد را کـه گذشـت، ذکـر نمـوده، بـا این تفاوت کـه به جای 

جابـر بـن َنْضـر، حـارث بـن ُنعمـان ِفْهـری آورده _ چنـان کـه در روایـت َثْعلبـی خواهـد آمـد _ و بـه 

گمان من، این تصحیحی است که از نزد خویش انجام داده است.

3. ابواسحاق َثْعلبی نیشابوری)د. 437/427(�

او )الکشف و البیان ]برگۀ 234[( گوید:

»از سـفیان بـن ُعَیْینـه پرسـیدند کـه ایـن سـخن خداونـد در بـارۀ کـه نـازل شـده اسـت: 

کـرد.‹ درخواسـت  را  واقع شـونده  عذابـی  ›خواهنـده ای، 

ســفیان بــه آن پرســنده1 گفــت: ›در بــارۀ مطلبــی از مــن پرســیدی کــه پیــش از تــو هیــچ کــس 

در بــارۀ آن از مــن نپرســیده بــود. پــدرم، از جعفــر بــن محّمــد، از پدرانــش _ صلــوات اهلل علیهــم _ روایــت 

َکراَجکـی )کنـز الفوائـد( ایـن پرسـنده حسـین بـن محّمد  1. طبـق روایـت فـرات بـن ابراهیـم کوفـی )الّتفسـیر ]ص190[( و نیـز 
خارقـی بوده اسـت.
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کــرده اســت کــه چــون رســول خدا در غدیــر خــّم بــود، مــردم را فراخواْنــد؛ ایشــان گردآمدنــد و 

ــز مــوالی او  ــر وی والیــت دارم، علــی نی پیامبــر دســت علــی را برگرفــت و فرمــود: “هــر کــه مــن ب

اســت.” ایــن ســخن رواج یافــت و در همــه ســوی پیچیــد و بــه حــارث بــن ُنعمــان ِفْهــری رســید. 

وی، ســوار بــر مــاده شــتری، نــزد رســول خدا؟ص؟ آمــد تــا بــه ابطــح1 رســید. پــس از شــترش فــرود آمد 

و آن را خوابانیــد و گفــت: “ای محّمــد! از جانــب خداونــد بــه مــا فرمــان دادی کــه گواهــی دهیــم 

ــای  ــه نمازه ــز ب ــم؛ و نی ــا پذیرفتی ــول خدایی؛ و م ــو رس ــت؛ و ت ــد نیس ــز خداون ــودی ج ــچ معب هی

 پنجگانــه فرمانمــان دادی؛ و مــا پذیرفتیــم؛ و هــم بــه زکات امرمــان کــردی؛ و مــا پذیرفتیــم؛

  و همچنیــن بــه روزۀ یکماهــه دســتورمان دادی؛ و مــا پذیرفتیــم؛ و نیــز بــه حــج فرمانمــان دادی؛

  و مــا پذیرفتیــم. آن گاه، بــه ایــن راضــی نشــدی؛ چنــدان کــه دو بــازوی پســرعمویت را برافراشــتی 

و او را بــر مــا برتــری بخشــیدی و گفتــی: هــر کــه مــن بــر وی والیــت دارم، علــی نیــز مــوالی او 

اســت. آیــا ایــن ســخن از جانــب خــود تــو اســت یــا از ســوی خداونــد؟” رســول خدا فرمــود: “بــه 

خداونــدی کــه معبــودی جــز او نباشــد، ایــن ســخن از ســوی خداونــد اســت.”

گـر آن چـه محّمـد گویـد،  آن گاه، جابـر بـه سـوی مرکـب خـود روی کـرد و گفـت: “بارخدایـا! ا

ک نـازل گـردان.” و هنـوز بـه مرکبـش  راسـت باشـد، بـر مـا از آسـمان سـنگی ببـار یـا عذابـی دردنـا

نرسـیده بـود کـه خداونـد سـنگی بـر وی بـزد کـه از سـرش درون شـد و از پشـتش بیـرون گشـت و او را 

بکشت. سپس خداوند این آیه را نازل فرمود: “خواهنده ای، عذابی واقع شونده را درخواست کرد.”‹«

4. حاکم ابوالقاسم َحْسکانی.

شرح حال او در صفحۀ 112 گذشت.

او )دعاء الهداة الی اداء حّق المواالة( گوید:

»ایـن روایـت را بـر ابوبکـر محّمـد بـن محّمـد صیدالنـی برخوانـدم و او آن را تأییـد نمـود؛ 

روایتـی از ابومحّمـد عبـداهّلل بـن احمـد بـن جعفـر َشـیبانی، از عبدالّرحمان بن حسـین اسـدی، 

گونه سخن خواهد رفت؛ ان شاء اهّلل تعالی. گسترده ترین  1. در بارۀ ابطح، به 
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از ابراهیـم بـن حسـین کسـائی _ ابن دیزیـل _ از َفضـل بـن ُدَکیـن، از سـفیان بـن سـعید ثـوری، از 

یفـة بـن یمـان؛ کـه رسـول خدا؟ص؟ در بـارۀ علـی؟ع؟ فرمـود: ›هر که من 
َ

منصـور1، از ربعـی2، از ُحذ

بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹

ُنعمـان بـن ُمنـذر _ در ثبـت ایـن نـام، اشـتباهی رخ داده اسـت _ ِفْهـری بـه پیامبـر گفـت: 

›ایـن را خـود گفتـه ای یـا فرمانی اسـت از سـوی پـروردگارت؟‹ فرمـود: ›نه؛ این از سـوی پروردگار 

من اسـت.‹ گفت: ›بارخدایا! فرود آور _ در نسـخه ها چنین اسـت _ بر ما، سـنگی از آسـمان!‹ 

و هنـوز بـه مرکبـش نرسـیده بـود کـه سـنگی بـر وی فروافتاد و خونـش را جاری سـاخت و وی مرده 

بـر زمیـن افتـاد. پـس خداونـد تعالـی ایـن آیـه را نـازل فرمـود: ›خواهنـده ای، عذابـی واقع شـونده را 
درخواست کرد.‹«3

بـن  از محّمـد  ابواحمـد بصـری،  از  َجْرَجرائـی،  ابوبکـر  از  ابوعبـداهّلل شـیرازی،  از  نیـز همـو 

سـهل، از زیـد بـن اسـماعیل _ هم پیمـان انصـار _ از محّمـد بـن اّیـوب واسـطی، از سـفیان بـن 

ُعَیْینه، از جعفر بن محّمد صادق، از پدرانش؟مهع؟ روایت کرده است:

»چـــون رســـول خدا در غدیـــر خـــّم، علـــی را بـــه والیـــت تعییـــن کـــرد و فرمـــود: ›هـــر کـــه مـــن 

کنـــده شـــد و در همـــه ســـوی  بـــر وی والیـــت دارم، علـــی نیـــز مـــوالی او اســـت.‹ ایـــن ســـخن پرا

ـــه  ـــد ب ـــب خداون ـــت: ›از جان ـــد و گف ـــول خدا؟ص؟ آم ـــزد رس ـــری ن ـــارث ِفْه ـــن ح ـــان ب ـــد. ُنعم پیچی

مـــا فرمـــان دادی کـــه گواهـــی دهیـــم هیـــچ معبـــودی جـــز خداونـــد نیســـت و تـــو رســـول خدایی؛ 

و نیـــز بـــه جهـــاد و حـــج و روزه و نمـــاز و زکات فرمانمـــان دادی؛ و مـــا همـــه را پذیرفتیـــم. آن گاه، 

ـــر  ـــه مـــن ب ـــک را تعییـــن نمـــودی و گفتـــی: “هـــر ک ـــه ایـــن جوان ـــه ایـــن راضـــی نشـــدی؛ چنـــدان ک ب

کوفـــی، از ِربعـــی بـــن ِحـــراش روایـــت می کنـــد. همـــگان ثقـــه بودنـــش را پذیرفته انـــد. در  1. منصـــور بـــن ُمعتِمـــر بـــن ربیعـــۀ 
 132 درگذشـــت. ذهبـــی )تذکـــرة الحّفـــاظ: 127/1 ]142/1[( از او یـــاد نمـــوده و وی را امـــام حافـــظ دانشـــور حّجـــت

خوانده است.

2. ِربعی بن ِحراش، ابومریم کوفی )د. 104/101/100( از راویان دو صحیح ]بخاری و مسلم[ است. ذهبی )تذکرة الحّفاظ: 
گوید: »همگان بر وثاقت و پیشوایی و حّجت بودنش اّتفاق دارند.«  )]69/1[ 60/1

3. سند این حدیث، صحیح است و راویانش همه ثقه هستند.

241/1
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وی والیـــت دارم، علـــی نیـــز مـــوالی او اســـت.” آیـــا ایـــن ســـخن از جانـــب خـــود تـــو اســـت یـــا از 

ـــه خداونـــدی کـــه معبـــودی جـــز او نباشـــد، ایـــن ســـخن  ســـوی خداونـــد؟‹ رســـول خدا فرمـــود: ›ب

از ســـوی خداونـــد اســـت.‹

گــر آن چــه محّمــد گویــد، از  آن گاه، ُنعمــان بــن حــارث روی برگرداْنــد و گفــت: ›بارخدایــا! ا

ســوی تــو باشــد، بــر مــا از آســمان ســنگی ببــار.‹ خداونــد ســنگی بــر وی بــزد کــه از ســرش درون 

شــد و او را بکشــت. ســپس خداونــد ایــن آیــه را نــازل فرمــود: ›خواهنــده ای، عذابــی واقع شــونده 

را درخواســت کــرد؛ همــان کــه کافــران را از آن بازدارنــده ای نیســت؛ عذابــی از ســوی خداونــد کــه صاحــب 

اســت.‹« عروجگاه هــا 

5. ابوبکر یحیی ُقْرُطبی1 )د. 567(�

شرح حال او در صفحۀ 115 گذشت.

وی )الجامــع ألحــکام القــرآن ]181/18[( در تفســیر ســورۀ معــارج آورده اســت: »چون پیامبر؟ص؟ 

فرمــود: ›هــر کــه مــن بــر وی والیــت دارم، علــی نیــز مــوالی او اســت.‹ َنْضــر بــن حــارث2 بــه 

رســول خدا؟ص؟ گفــت: ›مــا را از ســوی خداونــد بــه دو شــهادت ]گواهــی بــه یگانگــی خداونــد و 

نشــدی راضــی  هــم  ایــن  بــه  آن گاه،  و  کــردی  امــر  زکات  و  نمــاز  و  خــودت[   پیامبــری 

 و پســرعمویت را بــر مــا برتــری بخشــیدی. آیــا ایــن فرمــان خداونــد اســت یــا خــود، فرمــان 

داده ای؟‹ فرمــود: ›بــه خداونــدی کــه معبــودی جــز او نباشــد، ســوگند کــه از ســوی خــدا اســت.‹ 

گــر ایــن حــق اســت، و از جانــب تــو بــر مــا ســنگی از آســمان  او روی برگرداْنــد و گفــت: ›بارخدایــا! ا

بباران!‹ پس سنگی از آسمان بر وی فروافتاد و وی را بکشت.«

ـف کتـاب الجامـع ألحـکام القرآن، مشـهور به تفسـیر ُقْرُطبـی، ابوعبداهّلل محّمد بن احمد بـن ابی بکر بن فرح 
ّ
1. ُقْرُطبـی مؤل

)د. 671( است.)ط.(

کلـدار اسـت. در ایـن خبـر اشـتباهی رخ داده اسـت؛ زیـرا َنْضـر در  ـدة بـن عبدمنـاف بـن 
ْ
َکل 2. وی َنْضـر بـن حـارث بـن 

یـد، پیامبـر فرمـان داد کـه او را بکشـند.  نبـرد بـدر بـزرگ اسـیر گشـت و از آن جـا کـه سـخت بـه رسـول خدا دشـمنی می ورز
کـه در ایـن مآخـذ آمـده اسـت: الّسـیره تألیـف ابن هشـام )286/2  پـس امیرالمؤمنیـن او را دسـت بسـته بکشـت؛ چنـان 

یـخ یعقوبـی )34/2 ]46/2[(؛ و جـز آن هـا. یـخ طبـری )286/2 ]459/2[(؛ تار ]298/2[(؛ تار
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6. شمس الّدین ابوالمظّفر سبط ابن جوزی حنفی )د. 654(�

وی )تذکرة الخواّص: ص19 ]ص30[( به نقل از ابواسحاق َثْعلبی )الّتفسیر( با ذکر سند، آورده 

است که چون حدیث والیت از پیامبر صادر گشت، در همه سوی پیچید و در همۀ سرزمین ها 

پراکنده شد. این خبر به حارث بن ُنعمان ِفْهری رسید. سوار بر ماده شتری نزد پیامبر آمد. 

شترش را کنار دِر مسجد1 خوابانید و زانوی آن ببست و به مسجد درون شد و مقابل رسول خدا؟ص؟ 

زانو زد و گفت: »ای محّمد! به ما فرمان دادی که گواهی دهیم هیچ معبودی جز خداوند نیست 

و تو رسول خدایی؛ و نیز به نمازهای پنجگانۀ روز و شب و روزۀ ماه رمضان و حّج خانۀ خدا و 

پرداخت زکات مال هایمان فرمانمان دادی؛ و ما همه را پذیرفتیم. آن گاه، به این راضی نشدی؛ 

بخشیدی  برتری  مردم  بر  را  او  و  برافراشتی  را  عمویت  پسر  بازوی  دو  که   چندان 

و گفتی: ›هر که من بر وی والیت دارم، علی نیز موالی او است.‹ آیا این سخن از جانب خود تو 

است یا از سوی خداوند؟« رسول خدا در حالی که چشمانش سرخ شده بود، سه بار فرمود: »به 

خداوندی که معبودی جز او نباشد، این سخن از سوی خداوند است، نه از جانب من.«

گـر آن چـه محّمـد گویـد، راسـت باشـد،  آن گاه، حـارث برخاسـت و گفـت: »بارخدایـا! ا

ک نـازل گـردان.« خـدای را سـوگند کـه هنـوز بـه  بـر مـا از آسـمان سـنگی ببـار یـا عذابـی دردنـا

مرکبش نرسـیده، خداوند سـنگی از آسـمان بر وی بزد که از سـرش درون شـد و از پشـتش بیرون 

گشـت و او را بکشـت. سـپس خداونـد ایـن آیـات را نـازل فرمـود: »خواهنـده ای، عذابـی واقع شـونده 

را درخواسـت کـرد.«

7. شیخ ابراهیم بن عبداهلل یمنی َوّصابی شافعی.

کتفـاء فـی َفضـل األربعـة الخلفـاء( حدیـث َثْعلبـی را که در صفحۀ 240 یاد شـد، روایت  وی )اإل

کرده اسـت.

1. بـه قرینـۀ برخـی روایـات، شـاید ایـن مسـجد همـان مسـجد رسـول خدا در غدیـر خـّم باشـد. ]اّمـا پیـدا اسـت کـه مقصود، 
مسـجد پیامبـر؟ص؟ در مدینـه اسـت؛ زیـرا بـه موجـب روایـات، این رخـداد هنگامی بود کـه خبر غدیـر در همه جا پیچید 
گذشـت روزهایـی و بازگشـت ُحّجـاج بـه وطن هـای خویـش و رواج یافتـن آن خبـر در میـان قبیله هـا،  و ایـن تنهـا پـس از 

امکان پذیـر اسـت.)ط.([
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وئی )د. 722(� 8 . شیخ االسالم حّمُ

مَطین: باب پانزدهم ]82/1[( از شیخ ِعمادالّدین ]عبد[الحافظ بن بدران _ در شهر  او )َفراِئد الّسَ

نابلس، با اجازۀ روایت _ با اجازه از قاضی جمال الّدین عبدالقاسم بن عبدالّصمد انصاری، با 

اجازه از عبدالجّبار بن محّمد خواری بیهقی، با اجازۀ امام ابوالحسن علی بن احمد واحدی، از 

استادش ابواسحاق َثْعلبی در تفسیرش _ به نحو قراءت بر وی _ روایت کرده است که از سفیان بن 

ُعَیْینه پرسیدند: »آیۀ ›خواهنده ای، عذابی واقع شونده را درخواست کرد.‹ در بارۀ چه کسی نازل شده 

است؟« او گفت: » ... _ همان حدیث َثْعلبی که در صفحۀ 240 یاد شد _ .«

9. شیخ محّمد زرندی حنفی.

شرح حال او در صفحۀ 125 گذشت.

در دو کتابش، معراج الوصول؛ و نظم درر الّسمطین ]ص93[ این روایت را آورده است.

10. شلاب الّدین احمد دولت آبادی )د. 849(�

او )هدایة الّسعداء: جلوۀ دوم از هدایت هشتم( روایت کرده است که روزی رسول خدا؟ص؟ فرمود: 

»هر که من بر وی والیت دارم، علی نیز موالی او است. بارخدایا! دوست بدار و یاری کن هر که 

او را دوست بدارد و یاری کند؛ و دشمنی ورز با هر که با او دشمنی ورزد؛ و یاریگرش را یاری نما و 

هر که یاری اش را فرونهد، یاری اش را فرونه.« یکی از کافران که در زمرۀ خوارج1 بود، این سخن را 

شنید و نزد پیامبر؟ص؟ آمد و گفت: »ای محّمد! آیا این سخن از نزد خودت است یا از جانب 

خداوند؟« فرمود: »این سخن از جانب خداوند است.« آن کافر از مسجد بیرون شد و بر آستانۀ 

گر آن چه محّمد گوید، راست باشد، بر من سنگی از آسمان فروفرست!«  در ایستاد و گفت: »ا

پس سنگی فرود آمد و سرش را خرد کرد و این آیات نازل گشت: »خواهنده ای، ... .«

11. نورالّدین ابن َصّباغ مالکی مکی )د. 855(�

وی این حدیث را در کتاب الفصول المهّمه )ص26 ]ص41[( آورده است.

کـه بـا حّجـت روزگار خویـش، خـواه پیامبـر باشـد و خـواه  کـس  1. مـراد وی از خـوارج، معنـای اعـم آن اسـت؛ یعنـی هـر 
کنـد یـا در برابـرش بایسـتد. جانشـین او، نبـرد 

)466(
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12. سّید نورالّدین حسنی َسْملودی شافعی )د. 911(�

شرح حال او در صفحۀ 133 گذشت.

وی این حدیث را در جواهر الِعْقَدین ]برگۀ 179[ آورده است.

عود ِعمادی1 )د. 982(� 13. ابوالّسُ

ــا القـــرآن الکریـــم: 292/8 ]29/9[( آورده اســـت: »گفته انـــد کـــه  او )إرشـــاد العقـــل الّســـلیم إلـــی مزایـ

خواهنـــدۀ ایـــن عـــذاب، حـــارث بـــن ُنعمـــان ِفْهـــری بـــوده اســـت. و ایـــن بـــدان ســـان بـــوده کـــه 

چـــون ایـــن ســـخن رســـول خدا؟ص؟ در بـــارۀ علـــی؟ضر؟ بـــه وی رســـید: ›هـــر کـــه مـــن بـــر وی والیـــت 

گـــر آن چـــه محّمـــد گفتـــه، درســـت  دارم، علـــی نیـــز مـــوالی او اســـت.‹ گفـــت: ›بارخدایـــا! ا

 باشـــد، پـــس ســـنگی از آســـمان بـــر مـــا فروفرســـت!‹ آن گاه، بی درنـــگ خداونـــد تعالـــی او 

را بـــا ســـنگ بـــزد و آن ســـنگ بـــر مغـــزش فـــرود آمـــد و از پایین تنـــه اش بیـــرون آمـــد و او همـــان دم 

درگذشـــت.«

14. شمس الّدین ِشْربینی قاهری شافعی )د. 977(�

شرح حال او در صفحۀ 135 گذشت.

او )الّسراج المنیر: 364/4 ]380/4[( گوید:

»در ایـن کـه خواهنـدۀ عـذاب چـه کسـی بـوده، اختـالف اسـت. ابن عّبـاس، او را َنْضـر بـن 

حـارث دانسـته و برخـی هـم وی را حـارث بـن ُنعمـان شـمرده اند. و ایـن، آن گاه بـوده کـه ایـن 

سـخن پیامبـر؟ص؟ : ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹ بـه وی رسـید؛ 

پس بر ماده شـترش سـوار شـد و آمد تا مرکبش را در ابطح فرود آوْرد. آن گاه، گفت: ›ای محّمد! 

 بـه مـا فرمـان دادی کـه گواهـی دهیـم هیـچ معبـودی جـز خداونـد نیسـت و تـو رسـول خدایی؛ 

و نیـز بـه نمازهـای پنجگانـه و پرداخـت زکات مال هایمـان و روزۀ مـاه رمضـان در هر سـال و حج 

فرمانمان دادی؛ و ما همه را پذیرفتیم. آن گاه، به این راضی نشدی؛ چندان که پسرعمویت را 

1. مـوال محّمـد بـن محّمـد بـن مصطفـی حنفی )ز. 898( در روسـتایی نزدیک قسـطنطنیه ]= اسـتانبول[ زاده شـد و پس از 
گیـری دانـش، بـه ِسـَمت قضـاوت و فتـوا منصـوب شـد و در ِسـَمت مفتـی قسـطنطنیه، بـه سـال 982 در همـان جـای  فرا

هـب: 398/8-400 ]584/10[( شـرح حـال وی را آورده اسـت.
ّ

وفـات یافـت. ابوالفـالح )شـذرات الذ
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بـر مـا برتـری بخشـیدی. آیـا ایـن از جانـب خود تو اسـت یا از سـوی خداوند تعالی؟‹ رسـول خدا 

فرمود: ›به خداوندی که معبودی جز او نباشـد، این از سـوی خداوند اسـت.‹

گـر آن چـه محّمـد گویـد، راسـت باشـد، بـر  آن گاه، حـارث برخاسـت و گفـت: ›بارخدایـا! ا

ک نازل گردان.‹ خدای را سـوگند کـه هنوز به مرکبش  مـا از آسـمان سـنگی ببـار یـا عذابـی دردنا

 نرسـیده، خداونـد سـنگی از آسـمان بـر وی بـزد کـه از سـرش درون شـد و از پشـتش بیـرون گشـت 

و او را بکشت. سپس خداوند این آیات را نازل فرمود: ›خواهنده ای، ... است.‹«

15. سّید جمال الّدین شیرازی )د. 1000(�1

وی )األربعیــن فــی مناقــب أمیرالمؤمنیــن؟ع؟ ]ص40[( گفتــه اســت: »حدیــث ســیزدهم از جعفــر 

بــن محّمــد، از پــدران بزرگــوارش چنیــن اســت کــه رســول خدا؟ص؟ در غدیر خــّم مــردم را فراخواْند 

و چــون ِگردآمدنــد، دســت علــی را برگرفــت و فرمــود: ›هــر کــه مــن بــر وی والیــت دارم، علــی نیــز 

ــاری کنــد؛  ــدارد و ی ــاری کــن هــر کــه او را دوســت ب ــدار و ی ــا! دوســت ب  مــوالی او اســت. بارخدای

و دشــمنی ورز بــا هــر کــه بــا او دشــمنی ورزد؛ و یاریگــرش را یــاری نمــا و هــر کــه یــاری اش را فرونهــد، 

یــاری اش را فرونــه؛ و حــق را بــر محــور او بگــردان؛ _ و طبــق روایتــی، افــزود: _ بارخدایــا! او را یــاری 

نمــا و بــا او، دیگــران را یــاری کــن؛ و بــر وی رحمــت آور و بــا او، بــر دیگــران رحمــت آور؛ و او را یــاور 

بــاش و بــا او، دیگــران را یــاور بــاش.‹ ایــن ســخن در همــه جــا و هــر ســرزمینی پیچیــد و بــه حــارث 

بــن ُنعمــان ِفْهــری رســید. وی، ســوار بــر ماده شــتری نــزد رســول خدا؟ص؟ آمــد و ... _ تــا پایــان 

حدیــث َثْعلبــی _ .«

16. شیخ زین الّدین ُمناوی شافعی )د. 1031(�

شرح حال او در صفحۀ 138 گذشت.

را  ایـن خبـر  الّصغیـر: 218/6( در شـرح حدیـث والیـت،  )فیـض القدیـر فـی شـرح الجامـع  وی 

اسـت. کـرده  روایـت 

که ما اصالح شدۀ آن را آورده ایم.)م.( 1. در متن، از این جا، در شمارش پس و پیشی رخ داده 
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17. سّید ابن َعْیَدروس حسینی یمنی )د. 1041(�

شرح حال او در صفحۀ 138 گذشت.

وی )الِعقد الّنبوی و الّسر المصطفوی( این حدیث را روایت کرده است.

18. شیخ احمد بن باکثیر مکی شافعی )د. 1047(�

شرح حال او در صفحۀ 139 گذشت.

او )وسیلة المآل فی عّد مناقب اآلل ]ص119 و 120[( این حدیث را روایت کرده است.

وری.
ُ

19. شیخ عبدالّرحمان َصّف

وی )ُنزَهة المجالس: 242/2 ]209/2[( حدیث ُقْرُطبی را نقل کرده است.

بی شافعی )د. 1044(�
َ
20. شیخ برهان الّدین1 علی َحل

وی )الّسـیرة الحلبّیـه: 302/3 ]274/3[( ایـن خبـر را روایـت کـرده و گفتـه اسـت: »چـون ایـن 

 سـخن پیامبـر؟ص؟ : ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹ در همـه جـا 

و همـه سـوی پیچیـد، بـه حـارث بـن ُنعمـان ِفْهـری رسـید. او بـه مدینـه درآمـد و مرکبـش را بـر در 

گـردش را گرفته  مسـجد فروخوابانیـد. پـس در حالـی کـه پیامبر؟ص؟ نشسـته بـود و اصحاب گردا

بودنـد، درون شـد و پیـش آمـد تـا مقابـل رسـول خدا نشسـت و گفـت: ›ای محّمـد! ... .‹ _ تـا 

پایان لفظ سبط ابن جوزی که در صفحۀ 242 یاد شد. _ «

21. سّید محمود بن محّمد قادری مدنی.

وی )الّصــراط الّســوّی فــی مناقــب آل الّنبــّی( گفتــه اســت: »بارها این ســخن را از رســول خدا؟ص؟ 

آوردیــم: ›هــر کــه مــن بــر وی والیــت دارم، علــی نیــز مــوالی او اســت ... .‹ گفته انــد کــه حــارث بــن 

ــرد و  ــود، چــون ایــن ســخن پیامبــر؟ص؟ را شــنید، در نبــّوت وی شــک ک ُنعمــان کــه مســلمان ب

گــر آن چــه محّمــد گویــد، راســت باشــد، ســنگی از آســمان بــر مــا فــرود آور یــا  گفــت: ›بارخدایــا! ا

کننـدۀ حدیـث غدیـر  ی در شـمارۀ 310 از دانشـوران روایـت  کـه در شـرح حـال و 1. درسـِت آن، نورالّدیـن اسـت؛ چنـان 
گذشـت.)غ.(
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ک بــر مــا بفرســت.‹ ســپس رهســپار شــد تــا بــر مرکــب خویــش ســوار گــردد. هنــوز  عذابــی دردنــا

حــدود ســه قــدم برنداشــته بــود کــه خداونــد ســنگی بــر وی بــزد کــه بــر ســرش فــرود آمــد و از پشــتش 

بیــرون شــد و او را بکشــت. آن گاه، خداونــد ایــن آیــات را نــازل فرمــود: ›خواهنــده ای، عذابــی 

واقع شونده را درخواست کرد؛ ... .‹«

22. شمس الّدین حنفی شافعی )د. 1181(�

شرح حال او در صفحۀ 144 گذشت.

وی در شـرح کتـاب الجامـع الّصغیـر سـیوطی )387/2( در شـرح ایـن سـخن پیامبـر؟ص؟ : »هـر 

کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیز موالی او اسـت.« آورده اسـت که چون یکـی از صحابه این 

سـخن را شـنید، گفـت: »آیـا رسـول خدا را همیـن کافـی نبـود که ما شـهادت بـر زبان رانیـم و نماز 

بگزاریـم و زکات دهیـم ... تـا ایـن کـه فرزنـد ابوطالـب را هـم بـر مـا برتری بخشـید؟ آیا این سـخن 

از سـوی خـود تـو اسـت یـا از جانـب خداونـد؟« فرمـود: »سـوگند به خداونـدی که معبـودی جز او 

نباشـد، ایـن از جانـب خـدا اسـت.« و ایـن، دلیـل بزرگِی فضیلت علی؟ع؟ اسـت.

23. شیخ محّمد صدر العالم سبط، شیخ ابوالّرضا.

او )معـارج الُعلـی فـی مناقـب المرتضـی( گویـد: »روزی رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: ›هـر کـه مـن بر وی 

والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت 

بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز بـا هـر کـه با او دشـمنی ورزد.‹ یکی از کافران کـه در زمرۀ خوارج 

بود، این سخن را شنید و نزد پیامبر؟ص؟ آمد و گفت: ›ای محّمد! آیا این سخن از نزد خودت 

اسـت یـا از جانـب خداونـد؟‹ فرمـود: ›این سـخن از جانب خداوند اسـت.‹ آن کافر از مسـجد 

گر آن چه محّمد گوید، راسـت باشـد، بر من سـنگی  بیرون شـد و بر آسـتانۀ در ایسـتاد و گفت: ›ا

از آسـمان فروفرسـت!‹ پس سـنگی فرود آمد و سـرش را ُخرد کرد.«

24. شیخ محّمد محبوب العالم.

او این خبر را در تفسیرش، مشهور به تفسیر شاهی، روایت کرده است.
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25. ابوعبداهلل ُزْرقانی مالکی )د. 1122(�

دّنّیه: 13/7( حدیث یاد شده را آورده است.
ّ
وی )شرح المواهب الل

26. شیخ احمد بن عبدالقادر ِحْفظی شافعی.

او )ذخیرة المآل فی شرح عقد جواهر اللل( این حدیث را ذکر کرده است.

27. سّید محّمد بن اسماعیل یمانی )د. 1182(�

وی )الّروضة الّندّیه فی شرح الّتحفة العلوّیه ]ص156[( روایت یاد شده را آورده است.

ْنجی شافعی مدنی.
َ
28. سّید مؤمن ِشْبل

او )نور األبصار فی مناقب آل بیت الّنبّی المختار: ص78 ]ص159[( این خبر را ذکر کرده است.

29. استاد شیخ محّمد عبده مصری )د. 1323(�

وی )المنـار: 464/6( ایـن حدیـث را از َثْعلبـی آورده و بـا چکیـدۀ همـان ایرادات ابن تیمّیه _ 

گاه خواهید شـد _ بر آن اشـکال کرده اسـت. از نادرسـتی این ایرادات آ

ــد؛ و رســول را جــز  ــز تکذیــب کردن ــه[ اّمت هایــی پیــش از شــما نی ــد ک ــر تکذیــب کنیــد، ]بدانی گ »ا

پیام رســانِی روشــنگر وظیفــه ای نباشــد.« ]عنکبــوت/18[

)471(
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نگاهی به حدیث یاد شده

دانسـتید کـه تفسـیر و حدیـث در بـارۀ سـبب نـزول ایـن آیـه، هماهنگنـد و متـون و اسـناد 

احادیـث نیـز بـر اثبـات روایـت یـاد شـده داللـت دارنـد و بـدان گردن می نهنـد. از این گذشـته، از 

دیرباز، شـاعران هم آن را به سلسـلۀ نظم کشـیده اند؛ همچون ابومحّمد َعونی َغّسـانی _ شـرح 

حال وی در بخش شاعران سدۀ چهارم خواهد آمد _ که چنین سروده است:
رســول خدا می گویــد: »ایــن علــی امــروز بــرای اّمــت مــن، مولــی اســت. پــروردگارا! آن چــه را گفتــم، 

بشــنو ]و شــاهد بــاش[.«

دشمنی حق ستیز و نفاق پیشه، با قلبی دردمند ]از کین و بیمار،[ رسول خدا را ندا داد:

»آیــا ایــن امــر، از ســوی پــروردگار مــا اســت؟ یــا خــود، آن را ســاخته ]و پرداختــه[ای؟« پاســخ داد: 

»معــاذ اهلل! از پیــش خــود، چیــزی نســاخته و نیــاورده ام.«

گــر ایــن امــر همان گونــه کــه او گفــت، حــّق ]و از ســوی تــو[  پــس دشــمِن خــدا گفــت: »بارخدایــا! ا

اســت، پــس عذابــی بــر مــن درافکــن!«

ک  بی درنــگ، بــه جــرم کفــرورزی اش، بــا ســنگی از کرانــۀ آســمان، کیفــر شــد؛ پــس بــه رو در خــا

ــت. ــرار گرف ــش ق ــاد و در مرگ گاه بیفت

شاعری دیگر نیز در ارجوزۀ خویش چنین آورده است:
آن چه در بارۀ ]والیت[ او بر حارث ُنعمان رفت، از روشن ترین برهان ها است؛

بنــا بــر برگزیــده شــدن علــی بــرای رهبــرِی اّمــت ]از ســوی خداونــد[. و از همین جــا و همیــن امــر، او 

را ناخشــنود و اندوهگین ســاخت؛

)472(
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چندان که پر خشم از شّدت کین، به مدینه نزد پیامبر درآمد؛

و گفت آن چه را که گفت از سخنان ]کفرآمیز[! پس به عذاب گرفتار آمد و کیفری عبرت آموز دید. 

مـن از دوسـت و دشـمن، هیـچ کـس را نیافتـه ام کـه بـر این حدیـث ایـرادی وارد نماید یا در 

نقـل آن اشـکال کنـد؛ زیـرا همـگان، راویـان آن را ثقـه یافتـه و بدان گردن نهاده اند. تنها کسـی که 

زبـان بـه ایـراد گشـوده، ابن تیمّیـه1 )منهاج الّسـّنه: 13/4( اسـت که وجوهی را در باطل شـماری این 

حدیـث ذکـر کـرده و بدیـن سـان، از بدنهـادی خـود پـرده برداشـته؛ چنـان که عادت او اسـت که 

کنـون  در هـر زمینـۀ مـورد توافـق تمـام فرقه هـای مسـلمانان، بـه الف زنـی و خودنمایـی پـردازد. ا

ایرادهای وی را به اختصار بیان کرده، بدان ها پاسخ می دهیم:

اشکال نخست

همـگان اّتفـاق دارنـد کـه رویـداد غدیـر خـّم در بازگشـت رسـول خدا؟ص؟ از حّجة الـوداع رخ 

داده؛ حـال آن کـه طبـق ایـن حدیـث، چـون این خبر در همه جا پیچید، حـارث در ابطِح مّکه، 

نـزد پیامبـر؟ص؟ آمـد. بـه قاعـده، ایـن ماجرا باید در مدینـه اّتفاق افتاده باشـد؛ اّما سـازندۀ روایت 

گاه نبوده است! حّتی از تاریخ رویداد غدیر خّم هم آ

پاسخ:
الخــواّص  )تذکــرة  ابن جــوزی  ســبط  ]274/3[(؛  الحلبّیــه  )الّســیرة  بــی 

َ
َحل روایــت  در  یــک. 

]ص30[(؛ و شــیخ محّمــد صدرالعالــم )معــارج الُعلــی( گذشــت کــه آمــدن آن خواهنــدۀ عذاب، در 

بــی تصریــح نمــوده کــه او در مدینــه 
َ
گــر مــراد، مســجد مدینــه باشــد. نیــز َحل مســجد بــوده اســت؛ ا

ــودن ایــن روایــت  ــه ســاختگی ب ــا قطعّیــت، ب ــا ابن تیمیــه بدین هــا عنایــت ننمــوده، ب ــوده؛ اّم ب

حکــم کــرده اســت!

گمـراه بشـمارد. بـه همیـن  کافـر و  ّیـات را انـکار نمایـد و مسـلمانان را مّتهـم نمـوده،  کـه ضرور 1. عـادت وی آن بـوده اسـت 
کافـی اسـت سـخن  سـبب، از آغـاز بدعت هایـش تـا امـروز، همـواره دانشـوران بـزرگ اهـل سـّنت بـر وی حملـه آورده انـد. 
ی را بدعت گـذار و آن گاه، کافـر شـمرده یـم: »محّمـد بخـاری حنفـی )د. 841( و  شـوکانی )البـدر الّطالـع: 260/2( را بیاور

کافر است.« کس ابن تیمّیه را شیخ اإلسالم بخواَند،  که هر   و در مجلس خویش تصریح نموده 
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دو. وی از حقیقـت لغـت خبـر نداشـته و شـاید هـم تعّصـب کوردالنه اش سـبب گشـته که 

میـان او و حقیقـت پـرده ای افتـد و بدیـن ورطه درافتد. او پنداشـته که ابطح تنها به حوالی مّکه 

گـر بـه کتاب هـای حدیـث و فرهنگ نامه هـای لغـت و جغرافیـا و ادبّیـات  گوینـد؛ حـال آن کـه ا

مراجعـه می کـرد، در آن هـا می یافـت کـه مـراد از ابطـح، هـر سـیلراهۀ دارای ریگـزاری اسـت؛ و نیـز 

درمی یافـت کـه در اشـاره بـه برخـی از مصادیـق آن گوینـد: »از جملۀ آن ها بطحای مّکه اسـت.« 

گاه می شـد کـه هـر سـیلراهۀ دارای ایـن ویژگـی  ]نـه ایـن کـه بطحـا، مخصـوص مّکـه باشـد[؛ و آ

را ابطـح گفته انـد؛ و هیـچ مانعـی در میـان نیسـت کـه سـرزمین ها و هامون هـای مختلـف دارای 

ابطح باشـند.

بخاری )الّصحیح: 181/1 ]556/2[(؛ و مسـلم )الّصحیح: 382/1 ]154/3[( از عبداهّلل بن عمر 

روایـت کرده انـد کـه رسـول خدا؟ص؟ در بطحـای ذوالحلیفـه فـرود آمـد و نمـاز گـزاْرد. نیـز در هـر دو 

در  بازمی گشـت،  عمـره  یـا  حـج  از  هـرگاه  ابن عمـر  کـه  اسـت  شـده  روایـت  نافـع  از  صحیـح1، 

بطحای ذوالحلیفه، همان جای که پیامبر؟ص؟ فرود آمده بود، فرود می آمد.

کـــه  اســـت  شـــده  روایـــت  عمـــر  بـــن  عبـــداهّلل  از   )]155/3[  382/1( مســـلم  صحیـــح  در 

رســـول خدا؟ص؟ شـــبانگاهان بـــرای اســـتراحت در ذوالحلیفـــه فـــرود آمـــد و بـــه وی گفتنـــد: »در 

بطحـــای مبارکـــی فـــرود آمـــده ای.«

مّکـه  از  چـون  پیامبـر؟ص؟  کـه  اسـت  آمـده  آن،  جـز  و  ]ص534[  َمْقریـزی  األسـماع  إمتـاع  در 

بازمی گشـت، از اسـتراحتگاه ابطـح بـه مدینـه درمی آمـد و یـک بـار کـه در اسـتراحتگاه خـود در 

بـه وی گفتنـد: »در بطحـای مبارکـی هسـتی.« بـود،  میـان سـیلراهه 

در صحیـح بخـاری )175/1 ]183/1[( از ابن عمـر روایـت شـده اسـت کـه رسـول خدا؟ص؟ بـه 

هنـگام عمـره، در ذوالحلیفـه فـرود می آمـد و نیـز در حّجـش، زیـر درختـی سایه گسـتر در مـکان 

 مسـجد ذوالحلیفـه نـزول نمـود و همچنیـن آن گاه کـه از نبـردی _ کـه در آن مسـیر بـود _ یـا حـج 

1. صحیح مسلم: 154/3؛ صحیح بخاری: 556/2.)غ.(
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و عمـره ای بازمی گشـت، بـه سـوی میانـۀ سـیلراهه پاییـن می رفت و چـون از سـیلراهه برمی آمد، 
در  بـر شـنزار کنـارۀ شـرقی اش فـرود می آمـد و تـا صبحگاهـان در آن جـا اسـتراحت می کـرد؛ و 
آن جـا، آبگاهـی بـود کـه عبـداهّلل در کنـارش نمـاز می گـزاْرد و در وسـط آن، تلـی از رمـل بـود کـه 

رسـول خدا؟ص؟ در آن نمـاز می نهـاد و سـیل، آن را در کـف سـیلراهه گسـترانیده بـود ... .

در روایت ابن زباله آمده اسـت که چون پیامبر؟ص؟ از میانۀ سـیلراهه برآمد، بر شـنزار کنارۀ 
شـرقی آن فرود آمد.

»نزد  است:  شده  نقل  محّمد  بن  قاسم  از   )]560/1[  83/1( َبَغوی  تألیف  الّسّنه  مصابیح  در 
عایشه؟اهضر؟ رفتم و گفتم: ›ای مادر! مزار پیامبر؟ص؟ را به من نشان بده.‹ وی سه قبر به من نشان 

داد که نه برآمده بود و نه به زمین چسبیده؛ و شن های1 شنزار سرخ بر روی آن گسترد شده بود.«

پیامبر؟ص؟  از  عایشه،  از  بّزار،  و  ابن شّبه  طریق  از   )]1071/3[ الوفاء: 212/2  )وفاء  َسْمهودی 
روایت کرده است: »بطحان ]از وادی های مدینه[ بر کنارۀ یکی از آبراهه های بهشت قرار دارد.«

ُاَسـید بـن  یفـة 
َ

ُحذ طریـق  از  غدیـر  روایـت  همـان  از  بایـد  احادیـث،  ایـن  همـۀ  از   پیـش 
 و عامـر بـن لیلـی یـاد کـرد کـه گفته انـد: »چـون رسـول خدا از حّجـة الـوداع بازآمد _ و جـز آن، هیچ 
حّجـی بـه جـای نیـاوْرد _ بـه ُجحفـه رسـید و فرمـان داد که زیر درختـان تنگاتنـِگ آن بطحا فرود 

نیاینـد ... .« بـه صفحـات 26 و 46 بنگرید.

و اّما فرهنگ نامه های لغت و جغرافیا:
در معجم البلدان )213/2 ]444/1[( آمده است: 

»بطحـا یعنـی سـیل راهه ای کـه دارای ریگ هـای ریـز باشـد. جمـع آن اباطـح و بطـاح، بـه 
خـالف قاعـده، اسـت ... . ابوالحسـن محّمـد بـن علـی بن نصر کاتـب گوید: ›از زنـی عودنواز ]و 
آوازه خـوان[ شـنیدم کـه ابیـات طریح بن اسـماعیل ثقفی در بارۀ خواهرزادۀ خـود، ولید بن یزید 

بـن عبدالملـک، را چنیـن می خواند:
ــو، راه هــای پرپیــچ و خــم و ســرزمین های  ــدار ت ــرای دی ــاوری! و ب ــه و[ ِبطــاح پهن ــد ]مّک ــو فرزن ت

ناآشــنا و دورافتــاده پیمــوده نشــده اســت.

کار رفته و نه شنزار. )ن.( کمی توسعه، به معنای شن به  1. در این جا »بطماء« با 
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یکـــی از حاضـــران گفـــت: “تنهـــا مّکـــه دارای بطحـــا اســـت؛ پـــس جمـــع بســـتن آن چـــه معنـــا 

ـــر اســـت ـــه پرارج ت ـــا خشـــم گفـــت: “بطحـــای مدینـــه از بطحـــای مّک  دارد؟” بطحـــاوی علـــوی، ب

 و جّد من از همان جا است.” آن گاه، این بیت خویش را خواْند:

بطحای مدینه وطن و منزلگاه من است! و آن جا چه خوش و نیکو منزلگاهی است!

آن کس گفت: “باز هم این دو بطحا است؛ معنای جمع چیست؟”

در پاسـخ گفتیم: “عرب، در گفتار و شـعر خود دامن گسـتری می کند و گاه دو چیز را جمع 

کیـد  قـرار می دهـد. برخـی هـم گفته انـد کـه کم تریـِن جمـع، دو اسـت. ایـن بیـت فـرزدق هـم تأ

می نماید که دو بطحا وجود دارد:

و تــو فرزنــد دو بطحــای قریشــی! و گــر خواهــی، می توانــی از ثقیــف باشــی1 کــه ســیلی هســتند بــا 

ــّواج.2”‹ ــراوان و م آب ف

من ]= صاحب معجم البلدان[ گویم:

›این هـا، همـه، بیراهـه روی اسـت. همـۀ لغت شناسـان برآننـد کـه بـه هـر زمیـن ریگـزاری، 

بطحـا گوینـد؛ بدیـن سـان، هـر جـای چنیـن زمینـی بطحـا اسـت. بـه همیـن سـبب، قریـش را 

در آغـاز دوران جاهلّیـت، قریـش بطحـا3 و قریـش ظواهـر می گفتنـد، حـال آن کـه هنـوز یـک تن از 

ایشـان هـم در مدینـه نبـود. و اّمـا در بـارۀ سـخن فـرزدق و ابن ُنباتـه ]= بطحـاوان[ بایـد گفـت کـه 

عـرب، رقمتـان ]بـه جـای رقمـه )= بـاغ([ و رامتـان ]بـه جـای رامـه )نـام جایـی([ هـم بـه کار بـرده 

اسـت. امثـال ایـن کلمـات کـه در ایـن کتـاب فـراوان می آینـد، تنهـا بـرای رعایت وزن در شـعرند 

و بدان هـا اعتبـاری نیسـت.

1. مخاطـب فـرزدق، از سـوی پـدر، ثقفـی بـود و از طـرف مـادر، ُقَرشـی. »و گـر خواهی می توانی از ثقیف باشـی.« یعنی: به هر 
یـک از ایـن دو قبیله، می توانـی افتخار کنی.)ن.(

2. در دیـوان فـرزدق بـه جـای »سـیل ذی ادٍب َعفـر«، »سـیل ذی َحـَدٍب َغْمـر« آمـده اسـت و ترجمـه هـم بـر اسـاس عبـارت 
گرفتـه؛ زیـرا آن چـه در متـن »الغدیـر« آمـده، دارای معنـای روشـنی نیسـت.)ن.( دیـوان انجـام 

3. در معجـم البلـدان موجـود، همیـن گونـه درج شـده اسـت؛ اّمـا بـه قاعـده، بایـد در اصـل، »قریش بطاح« بـه صیّغۀ جمع 
بـوده باشـد تا اسـتدالل صحیح گـردد.)ن.(
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بید از آن یاد کرده است:
َ
ُبطاح هم از منازل بنی یربوع بوده که ل

آنــان ]= قبیلــۀ شــاعر[ بهــار را در “أشــراف” ســپری کردنــد؛ آن گاه، تابســتان را در “ِحســاء البطــاح” 

گاه و رســتنگاِه درختــان بیابانــی برآمدنــد. گذراندنــد. ســپس در جســت و جــوی چــرا

برخـی بطـاح را آبگاهـی در سـرزمین بنی اسـد دانسـته اند کـه در آن جـا، میـان مسـلمانان 
بـه فرماندهـی خالـد بـن ولیـد، و بازگشـتگان بـه شـرک، نبـرد رخ داد و ضـرار بـن ازور اسـدی بـه 
پیشـگامی سـپاه خالد، به میدان مالک بن نویره، به پیشـگامی مرتدان آمد و در بطاح، وی را 

بکشـت. بـرادرش، متّمـم، در سـوگ وی چنیـن سـرود:
همچنــان بــر بــرادرم خواهــم گریســت تــا زمانــی کــه در ُبطــاح، صــدای کبوتــری، دیگــر کبوتــران را 

بی خــواب می کنــد ]و پریشــان می ســازد[.

وکیع بن مالک در یادکرد نبرد ُبطاح سروده است:
آن گاه کــه خالــد، همــراه بــا پرچمــش بــه ســوی مــا آمــد، در ُبطــاح، امانت هــا1 ]= شــتران زکات[ بــه 

سوی وی روان شدند.‹«

نیز در معجم البلدان )ص215 ]446/1[( گوید:

»بطحـا در اصـل، بـه هـر سـیلراهۀ پهنـاور گویند که ریگزار باشـد. َنْضر گفته اسـت که ابطح 

کـی نـرم در میـان دارد و بـر اثـر  و بطحـا، هـر زمیـن نـرم و همـوار و سراشـیب و سـیلراه اسـت کـه خا

جریـان سـیل پدیـد می آیـد. هـرگاه گوینـد: ›بـه ابطـح یـا بطحـای وادی رسـیدیم.‹ بدیـن معنـا 

ک و سـنگریزۀ نـرم آن رسـیدیم. جمـع ایـن واژه، اباطـح اسـت. اسـت کـه بـه خـا

برخـی گفته انـد: ›بطحـا بـه هـر زمیـن پهنـاور گوینـد.‹ و این سـخن عمر؟ضر؟ _ : ›مسـجد را 

بطحـا کنیـد.‹ بـه ایـن معنـا اسـت کـه سـنگریزه در کـف آن ریزیـد. همچنیـن بطحـا نـام مکانی 

اسـت نزدیـک بـه ذی قـار؛ و بطحـا یـا ابطـح مّکـه و نیـز بطحـای ذوالحلیفـه، بـا مـّد و کشـیدگی 

]= بطحـاء[ خوانـده می شـود.

ابن اســحاق گویــد: ›پیامبــر؟ص؟ بــرای نبــرد بیــرون شــد و بــه راه کوهســتانی بنی دینــار درآمــد 

گسـیل نداشـتن آنـان سـوی مدینـه و نـزد ابوبکـر، نـه از روی سرکشـی بود،  1. مقصـود شـاعر آن اسـت کـه نگهـداری شـتران و 
بلکـه بـه عنـوان امانـت نگهـداری می شـدند. از ایـن رو، هنگامـی کـه خالد بدان جا رسـید، پیشـاپیش، شـترها به سـوی 

او روان شـدند و تسـلیم او گشـتند. )ن.(
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ــا  ــان ج ــزاْرد؛ و هم ــاز گ ــد و نم ــرود آم ــاق ف ــام ذات الّس ــه ن ــی ب ــر درخت ــر، زی ــای ابن َاْزَه و در بطح

مســجد او اســت.‹

نیـز بطحـاء، شـهری اسـت در سـرزمین مغـرب، نزدیـک بـه ِتِلْمسـان. همچنیـن َبطحان یا 

ُبطحـان، وادی ای اسـت در مدینـه و یکـی از سـه وادی آن بـه شـمار مـی رود. آن سـه وادی از ایـن 

کن را تأییـد  قرارنـد: عقیـق، بطحـان، و قتـاة1. شـاعری _ ایـن شـعر، قـراءت بطحـان بـا طـای سـا

می کند _ سروده است:
گرفتــه اســت، در  ای ابوســعید! پــس از شــما پیوســته از ]ســوز فــراق و[ اشــتیاقی کــه وجــودم را فرا

رنــج و اندوهــم.

چــه بســیار مجالســی کــه همــراه بــا خوشــی ها و لّذت هایــش برگذشــت، ولــی بــر مــن گــوارا نبــود، 

چــون همنشــینانم غائــب بودنــد.

بــاد زندگانــی در  یــاد خوشــش  و  را ســیراب ســازد!  خداونــد »َســلع« و زمین هــای پیرامونــش 

ُبطحــان! پیرامــون 

ابن َمْقَبل در بارۀ بطحان _ به کسر طاء _ چنین سروده است:
]آَوخ کــه[ اثــری از ُســَلیمی بــر جــای نمانــد! نــه در َبِطحــان و نــه در یثــرب، نه در بارانــداز و منزلگاه2 

ب!  ِمنــٰی و نــه در ُمَحّصَ

ابوزیاد گوید: ›بطحان از آب های قبیلۀ ضباب است.‹«

یـک  بـه  و بطحـاء،  »َبطیحـه  اسـت:  گفتـه  البلـدان )ص222 ]450/1[(  نیـز صاحـب معجـم 

 معناینـد و جمـع آن هـا، بطائـح اسـت. تبّطـح الّسـیل یعنـی سـیل در زمیـن گسـترش یافـت؛

 و بـه همیـن سـبب، مکانـی گسـترده میـان واسـط و بصـره را بطائـح واسـط گفته انـد کـه آب در 

آن جـاری گشـته، در زمیـن گسـترش می یابـد. ایـن مکان در گذشـته، شـامل روسـتاهایی به هم 

پیوسـته و آبـاد بـوده اسـت؛ در روزگار خسـرو پرویـز، آب دجلـه بسـیار بـاال برآمـد و فـرات نیـز بـه 

1. درست آن، قناة است.)ن.(

کـه صحیح تـر بـه نظـر می رسـد و  2. در متـن الغدیـر ملقـی الّرمـال )= ریگـزار( و در معجـم البلـدان »ملقـی الّرحـال« آمـده 
گرفـت.)ن.( ترجمـه نیـز بـر ایـن اسـاس انجـام 
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خـالف معمـول، بـس پـرآب شـد؛ از بسـتن آن ناتـوان گشـتند و آب در آن سـرزمین جریـان یافـت 

کنـده کـرد ... .« کنانش را پرا گرفـت و سـا و سـاختمان ها و کشـتزارها را فرا

ابن منظـور )لسـان العـرب: 236/3 ]428/1[( و َزبیـدی )تـاج العـروس: 124/2( سـخنی آورده انـد 

کـه چکیـدۀ آن چنیـن اسـت:

ک نرمی است که سیل ها با خود آورده اند. »بطحای هر وادی، خا

هایـه فـی غریـب الحدیث و األثـر: 134/1[ گوید: ›بطحا و ابطح هر وادی، به ریگزار آن  ابن اثیـر ]الّنِ

در میانـۀ سـیلگاه گوینـد. ایـن حدیـث نیـز مشـتمل بـر همیـن واژه اسـت: “پیامبـر؟ص؟ در ابطـح 

نمـاز نهـاد.”؛ یعنـی ابطح مّکه؛ و آن، سـیلراهۀ آن وادی اسـت.‹

از ابوحنیفـه نقـل شـده اسـت کـه ابطـح، جایـی اسـت کـه در آن، چیـزی نمی رویـد و تنهـا 

میانـۀ سـیلگاه اسـت.

ک نرمی که  از َنْضر نقل شـده که بطحا، میانۀ آبراهه و سـیلراه اسـت؛ یعنی مشـتمل بر خا

سـیل بـا خـود مـی آورد. گوینـد: ›بـه ابطـح وادی رسـیدیم و در آن خوابیدیـم.‹ بطحـا نیـز هماننـد 

ک نرم و سـنگریزۀ آبراه اسـت. ابطح، شـامل خا

ابوعمـرو گویـد: ›چنیـن مکانـی را ابطـح نامیده انـد؛ زیرا آب در آن گسـترش می یابد، یعنی 

بـه چـپ و راسـت مـی رود؛ و جمـع آن، اباطح و بطائح اسـت.‹

بطحـــا در  ســـیل  یعنـــی  الّســـیل  ›تبّطـــح  اســـت:  آمـــده   ]356/1[ جوهـــری  صحـــاح   در 

 گسترش یافت.‹

ابن سیده ]المخّصص: 129/2[ گوید:

›معنای آن، این است که سیلی گسترده جریان یافت. ذوالّرّمه سروده است:
ک و ثرّیــا، بــر شــما بارانــی رگبــار و متبّطــح  امیــد کــه همــواره ]بــه برکــت و[ بــه تأثیــر ســتاره های ســما

]= گسترش یابنده[ ببارد.
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بید را است:
َ
ل

 ]آن نیــزار[ شــن های خشــک و روان را، از یــورش بــه زمین هــای مرطــوب بازمــی دارد و در امتــداد 
آن نیزار، بطحی ]= آبراهه ای[ قرار دارد که سیل در ریگ های بستر آن به راه می افتد.1

دیگری هم گفته است:
آن گاه کــه بــر رو]ی ســینه[ بــر محمل هــا بیفتنــد، ماننــد اردک هــا کــه در کنــار ســاحل، ســینه های 

خــود را بــر زمیــن گذارنــد]...[.‹

بطحـا و ابطـح مّکـه از ایـن جهـت معروفنـد کـه سـیل در آن جـا گسـترش می یابـد. ُبْطمان؛ 

هایـه فـی غریـب الحدیـث و األثـر ]135/1[( گوید که  بیش تـر آن را بـه ضـم طـاء می خواننـد و ابن اثیـر )الّنِ

شـاید همیـن درسـت باشـد. عیـاض )مشـارق األنـوار إلـی صحیـح اآلثـار ]87/1[( گویـد کـه محّدثـان 

اّمـا  شـنیده ایم؛  چنیـن  اسـتادانمان  از  نیـز  مـا  کرده انـد.  روایـت  شـکل  همیـن  بـه  را  واژه  ایـن 

غه ]ص712[( و ابوحاِتم و َبْکری 
ّ
درسـت، فتح و کسـر طاء اسـت، مانند قطران. قالی )البارع فی الل

)المعجـم( بدیـن ترتیـب آن را ضبـط نموده انـد. بکـری افـزوده اسـت: ›جـز ایـن وجـه صحیـح 

نیسـت و آن، یکـی از سـه وادی مدینـه اسـت؛ و آن دو دیگـر، عقیـق و قتـاة هسـتند.‹ ابن اثیـر آن 

را با فتح نیز روایت نموده و جز او، آن را با کسـر خوانده اند. در حدیث آمده اسـت که نخسـتین 

کسـی کـه مسـجد را تبطیـح کـرد، عمـر بـود و دسـتور داد کـه مسـجد را از وادی مبـارک تبطیـح 

نماینـد. تبطیـح مسـجد یعنـی کـف آن را بـا سـنگریزه پوشـاندن و همـوار کـردن آن. در حدیـث 

ابن زبیـر آمـده اسـت: ›وی مـردم را بـه بطح مسـجد، یعنی هموار نمودنش، واداشـت.‹ انبطح و 

اسـتبطح الوادی، یعنی رودخانه یا سـیلراهه در مکانی گسـترش یافت. در نسـبت دادن کسان 

بـه بطحـان مدینـه، آنـان را بطحانّیـون خوانند.« _ پایان گزیدۀ سـخن صاحب لسـان العرب و تاج 

العـروس2� _ 

1. ایـن ترجمـه بـر اسـاس آن چـه از لغـت بـه دسـت می آیـد _ بـا قـدری مسـامحه کـه در شـعر روا باشـد _ پذیرفتنی اسـت؛ اّما 
کـه قصد شـاعر دقیقـًا چه بوده، روشـن نیسـت!)ن.( ایـن 

هایـه و الّصـراح و الّطـراز و دیگـر فرهنگ هـای لغـت، شـاهدهایی آورده  2. بـرای ایـن مـوارد، در الّصحـاح و القامـوس و الّنِ
شـده اسـت.
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یعقوبـی )البلـدان: ص84( گویـد: »از واسـط تـا بصـره، بطائـح )= هـور و مـرداب( اسـت؛ زیـرا 

چندین آب در آن به هم می پیوندند و آن گاه، از آن جای به دجلۀ کور راه می سـپارند و سـپس 

بـه بصـره می رونـد تـا در رودخانـۀ ابن عمـر جـای می گیرند.«

نبـرد بطحـاء از نبردهـای معـروف عـرب اسـت کـه به بطحای ذی قـار نسـبت دارد و در آن، 

میان کسرا و َبْکر بن وائل جنگ درگرفت.

شـواهد فـراوان از شـعر شـاعرانی کـه سخنشـان در بـارۀ زبـان عـرب حّجـت اسـت، تـوان 

یافـت کـه از جملـۀ آن هـا، شـعر منسـوب بـه مـوالی مـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خطـاب بـه ولیـد بـن 

ُمغیـره اسـت:
ولید، مرا به امری بزرگ ]و خطیر[ تهدید می کند! بدو گفتم: »من فرزند ابوطالبم!

مــن فرزنــد همانــم کــه در دو ابطــح و در خانــۀ ]خــدا[ بــزرگ داشــته شــده و گرامــی اســت؛ همــو کــه از 

نیــای گذشــتۀ مــن، ›غالــب ]بــن ِفهر[‹ اســت.« 

میبـدی )شـرح دیـوان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ]ص197[( بـر آن اسـت کـه مـراد حضـرت، ابطـح مّکه 

و مدینه اسـت.

مـروان  بـن  )الّدیـوان: ص104( ضمـن قصیـده ای در مـدح عبدالملـک  نابغـة بنی َشـیبان1 

اسـت: سـروده 
از ]برکت[ آن باران، زمیِن پرگیاه، مانند فرش های رنگین، رنگارنگ و درخشان گشته است.

تپــه ماهورهــا و جلگه هــای گســترده ]= بطــح[ از گل هــای فــراوان آن گیاهــان، جامــه ای ُپرنقــش 
و نــگار بــر تــن کرده انــد.2

سّید ِحْمَیری نیز در قصیده ای، ضمن وصف کوثری که امیرالمؤمنین؟ع؟ در روز قیامت، 
شـیعیان خویش را از آن می نوشـاَند _ این قصیده در شـرح حال سـّید، در بخش شـاعران سـدۀ 

یم، مراد است.
َ
1. عبداهّلل بن ُمخارق بن ُسل

کـه نادرسـت اسـت و »ارَتـَدت« صحیـح اسـت   2. در چـاپ نجـف و نیـز چـاپ یکـم و دوم مرکـز الغدیـر، »ارتـّدت« آمـده 
گرفت. )ن.( و ترجمه بر همین اساس صورت 
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دوم خواهد آمد _ چنین سـروده اسـت:
زیبـــا گل هـــای  آن،  کرانه هـــای  در  و  اســـت  ُمشـــکین  آن،  بســـتر[  ]= شـــن های   بطحـــای 

 و بهاری می روید.

ابوَتّمـام _ شـرح حـال او در بخـش شـاعران سـدۀ سـوم خواهـد آمـد _ در مدیحـه ای کـه در 

دیوانـش )ص68( منـدرج اسـت، گفتـه اسـت:
آنــان، پیــش از کبوتــران در آن جــا ایمنــی و آســایش یافتنــد؛ چه کبوترانی که بــا صدایی یکنواخت 

می گریســتند و چــه مویه کننــدگاِن آن ها. 

آنــان پیــش از کوه هــا، کــوه و پنــاه آن جــا بودنــد؛ و نیــز چــون ســیل در آن جــا روان ]و مایــۀ برکــت[ 

شــدند، حــال آن کــه ســیلی در اباطــح ]= آبراهه هــای[ آن جــا جریــان نداشــت.

نیز شریف رضی1 ضمن قصیده ای در دیوانش )205/1 ]265/1[( آورده است:
در آمــدن در کنــار آبــی را کــه اهــل و شایســتۀ آن نیســتید، وانهیــد. و پیــش از ســیِل اباطــح 

َبریــد. پنــاه  تپه هــا  بــه  ]= آبراهه هــا[، 

او در قصیده ای دیگر که در دیوانش )198/1 ]255/1[( درج است، گوید:
چــه زمانــی شمشــیرها را خواهــم دیــد که ســیل خونــی از آن ها ببارد که از ســیل بطــاح ]= آبراهه ها[ 

بیش تــر باشــد و بــر آن چیرگــی یابد؟

و نیز در قصیدۀ دیگر در الّدیوان)194/1 ]250/1[( گوید:
ــود! ــا لطافــت و خــوش ب ــار[ چــون نســیم، ب ــو ]ای کــوی ی ــه زندگــی در ت  چــه بســیار ]وقت هــا[ ک

 و همچون آبی زالل، در کناره های بطاح ]= آبراهه ها[ به آرامی جریان داشت.

و همو )الّدیوان: 191/1 ]247/1[( را در قصیده ای دیگر چنین است:
ــه  ــد3 کـ ــر بیابانـــی اســـب ها]ی میـــدان کارزار [ را راهبـــری می کنـ ــوان دالور هاشـــمی2، در هـ آن جـ

که در همان بخش شرح حال وی خواهد آمد. 1. از شاعران غدیر در سدۀ چهارم 

کـه در بیت هـای پیشـین از او یـاد شـده اسـت. تمامـی  2. فاعـل »َیقـوُد«، جوانـی از خانـدان شـاعر )=بنـی هاشـم( اسـت 
قصیـده در دیـوان شـریف رضـی آمـده اسـت. )ن.(

هاشـــمی  جـــوان  همـــان  بـــه  ضمیـــر،  و  باشـــد  درســـت  »یقـــود«  می رســـد  نظـــر  بـــه  ولـــی  آمـــده،  »َتقـــوُد«  متـــن  در   .3 
بازگردد. )ن.(
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در آن بیابـــان، پـــای اســـب ها، بـــا تخمـــان شـــترمرغان در آشـــیانه و جـــای تخم گذاری شـــان، 

برخـــورد می کنـــد1؛

ــتر  ــن های بس ــاح ]= ش ــا بط ــا را ب ــای آن ه ــد و پ ــار می کن ــوه، افس ــه ک ــب ها را ب ــردن آن اس ــس گ پ

ــد2. آبراهــه[ نعــل می زن

ِمهیـار دیلمـی3 ]الّدیـوان: 186/1[ در قصیـده ای کـه برای نهروانی سـروده و عقـد ازدواجش را 

تبریک گفتـه، گوید:
دو ســتارۀ ســعد، قریــن نشــدند مگــر هنگامــی کــه بــا هــم برابــر گشــتند، از گرامی تریــن تیره هــا در 

ــاح. ــن بط گرامی تری

گــر گفتــه می شــد چیــزی بــه جــز خورشــید، هدیــه ای ]بــه زفــاف[ بــه ســوی مــاه تمــام ُبرده شــده،  و ا

به آن زناشــویی برای او خشــنود نمی گشــتم. 

و نیز همو )الّدیوان: 199/1( در قصیده ای برای صاحب ابوالقاسم گوید:
در هــر بــزم شــادی ای شــنوندۀ ابیاتــی بــاش چــون شــتران تــک و جداافتــاده و روان بــه هــر ســوی 

جهــان کــه خســته و آزرده نیســتند.

ســبکبارانه، بــه دوش کشــندۀ بــار ســتایش هایند، چــه از تپه ماهورهــا بــاال رونــد و چــه بــه ســوی 
اباطح سرازیر  شوند.

همچنین وی ]الّدیوان: 221/1[ در آغاز قصیده ای برای ناصرالّدوله در عّمان سروده است:
ــل  ــت متمای ــپ و راس ــه چ ــتگی ب ــرط خس ــد و از ف ــوه راه می پیماین ــه در ک ــته ک ــتران خس ــن اش ای

 شــوند از آِن چــه کســی هســتند کــه چــون ســیل در اباطــِح »ُنعمــان« روان می شــوند؟

ابواسحاق بن َخفاجۀ اندلسی )د. 533( در قطعه ای گوید:
تــو را نگویــم، ابرهــا]ی رحمــت[ کــه صبحگاهــان  ایــن دیــاِر دورافتــاده ســپاس  گــر مــن در   ا

و شامگاهان در رفت و آمدند، باران ُپرآب بر من نبارند؛

1. ایـن کـه شـاعر گفتـه: »پـای اسـب ها، بـا تخمـان شـترمرغان در آشـیانه و جـای تخم گذاری شـان، برخـورد می کنـد« کنایه 
کت و آرام اسـت و جای تخم  گذاری شـترمرغان،  از آن اسـت کـه آن اسـبان، تمامـی پهنـۀ آن بیابـان، حتـی آن جـا که سـا

را درمی نوردنـد. )ن.( 
کی آن فرماندۀ جوان هاشمی است. )ن.( کنایه از تیزتکی اسبان و چاال  .2

که در همان بخش شرح حال وی خواهد آمد. 3. از شاعران غدیر در سدۀ پنجم 
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و در آن دیــار دورافتــاده، تپه هــا از روی تکریــم بــه ســوی مــن ننگرنــد و اباطــح بــا خوشــرویی بــه 

مــن لبخنــد نزننــد.

و همو )الّدیوان: ص37( در قصیده ای دیگر گفته است:
ــر  ــه خاط ــز ب ــا نی ــد و نیزه ه ــوت گام برمی دارن ــا نخ ــد و ب ــود می بالن ــر خ ــب ها ب ــان اس ــر آن ــه خاط ب

ایشــان از روی وجــد، بــاال و پاییــن می جهنــد.

آنــان را هّمت هایــی اســت چــون کوه هــای بلنــد؛ و نیــز خویــی نــرم چــون نرمــی بطــاح ]= شــن های 

بســتر آبراهه[.

همچنین در قطعه ای در وصف سگ و خرگوش در دیوانش )ص37( آورده است:
جــوالن می دهــد و ]دندان هــای چــون[ ســرنیزۀ تیــز خــود را کــه نیزه هایــی آن هــا را برافراشــته اند، 

آشــکار می ســازد.

گاهی از َخِم تپه ها باال می رود و زمانی چون سیل، در بطاح روان می گردد. 

و هم در قصیده ای در تهنیت به قاضی القضاة آورده است:
بشــارت بــاد! همچــون رخ نمــودن بامــداد و ماننــد بشــارتی کــه پیشــاهنگ، از دیــدن آذرخشــی از 

دور، دریافــت می کنــد.

]هنگامــی کــه[ تنــدر رجزخوانــی می کنــد و از بــاران می خواهــد که شــتاب ورزد و ببارد و ]ســرزمین ها 

را[ ســیراب کنــد و بــرای اشــتراِن بــاد، ُحــدی می خوانــد ]و بــه آن هــا نهیــب می زنــد تــا بــه ســرعت 

ابرهــا را ِگردآورند[.

و پــس از آن، رویــش گل هــا، پشــته ها و تپه هــا را چــون دینــاْر ســرخ فام نمــود و بــاران، کــِف بطــاح 

را از آب، همچــون درهــْم ســیمین ســاخت.

نیز در وصف یک میدان جنگ گوید:
]در نبــردی تنگاتنــگ[ دوش خــود را بــه ســختی بــر دشــمنان کوبیــد و آن هــا را بــه رو بــر روی بطاح 

پهن ســاخت.

او در قصیده ای دیگر چنین گفته است:
پســری اســت ]دارای صفــات متضــاد:[ ســخت، ماننــد دامنــۀ کــوه؛ و نــرم، ماننــد ابطــح کــه بارانــی 

مایــم بــر آن باریــده باشــد.
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اّرجانی )د. 544( در دیوانش )ص80( ضمن قصیده ای در مدح وزیر شمس الملک گوید:
کنده از خون شد؟ گر خون از چشمانم ببارد چه عجب! در حالی که دلم مجروح و آ ا

 بــاری، ای اهــل محّلــۀ مــن! چــون بــه دیــدار محّلــۀ مــا َروی، بــه دختــران ســاکن بطــاح درود 
و تحّیت من را برسان.

شهاب الّدین _ معروف به حیص بیص _ )د. 574( ]الّدیوان: 404/3[ دفن شده در مزار 

قریش، در رثای اهل بیت؟مهع؟ از زبان ایشان و خطاب به دشمنان و کشندگانشان1 گفته است:
مــا بــه فرمانروایــی رســیدیم و عفــو و گذشــت، خلــق و خــوی مــا بــود؛ و چــون شــما دولــت یافتیــد، 

خــون در ابطــح بــه راه افتــاد.

کشـتن اسـیران را حال و روا دانسـتید؛ دیر زمانی اسـت چنین بودیم که اسـیران را می بخشیدیم 

و از آنان درمی گذشـتیم.

و خوب پیدا است که معمواًل اهل بیت در عراق، یعنی کربال و جز آن، به قتل رسیده اند. 

برخی نیز در فخ، از توابع مّکه، کشته شده اند. فخ میان مّکه و مدینه، به فاصلۀ شش میلی، 

قرار دارد؛ و نه در جهت ابطح که همان وادی محّصب است از منی در شرق مّکه.

شاعری دیگر در سوگ نوادۀ شهید پیامبر؟ع؟ ضمن قصیده ای، این ابیات را سروده است:
جانم به خاطر آن خانه ها می نالد، در حالی که خیمه و خرگاه پیامبر، بند گسسته است؛

یعنی خیمۀ خاندان مصطفی در کربا که میان اباطح و تپه ها، برپا کرده بودند.

اشکال دوم
سـورۀ معـارج بـه اّتفـاق دانشـوران، مّکی اسـت و ده سـال یـا بیش تر پیـش از ماجرای غدیر 

خّم نازل گشـته اسـت.

پاسخ:

آن چـه از اجمـاع یـاد شـده بـه یقیـن برمی آیـد، ایـن اسـت کـه مجمـوع ایـن سـوره در مّکـه 

کرده انـد. از جملـۀ تخمیس کننـدگان، ایـن  گروهـی ایـن ابیـات را تخمیـس و تشـطیر ]= افـزودن بـر َعُجـز و صـدر شـعر[   .1
مۀ برجسـته سـّید ناصـر بن احمد بـن عبدالّصمد ُغریفی 

ّ
کسـانند: سـّید راضـی ابن سـّید صالـح قزوینـی )د. 1287(؛ عال

ـی نجفـی _ از معاصـران _ . وی ایـن ابیـات را تشـطیر نیـز نمـوده اسـت.
ّ
)د. 1331(؛ و شـیخ عبدالحسـین بـن قاسـم حل
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نـازل شـده و نـه یکایـک آیـات آن؛ و چـه بسـا کـه ایـن آیـۀ خـاْص مدنـی باشـد، همان گونـه که در 

بسـیاری از سـوره ها چنیـن اسـت.

باشـد،  یـا مدنـی  مّکـی  »هـرگاه سـوره ای  کـرد:  وارد  پاسـخ  ایـن  بـر  را نمی تـوان  ایـراد  ایـن 

آیه هـای آغازیـن آن و نیـز آیـه ای کـه نـام سـوره از آن برگرفتـه شـده، قطعـًا چنـان اسـت.«؛ زیـرا 

گفتیـم کـه ترتیـب کنونـی قـرآن بـه اقتضـای دسـتور اسـت و نـه بـه حسـب نـزول. شـاید نـزول این 

آیـه پـس از آیـات دیگـر باشـد؛ اّمـا بـه حسـب دسـتور، بـر آیـات دیگـر مقـّدم شـده باشـد؛ هرچنـد 

آیـات در قـرآن کریـم  کـه مـا حکمـت ایـن کار را درنیابیـم، چنـان کـه در بیش تـر مـوارد ترتیـب 

از جملـه: فـراوان دارد؛  قـرآن نمونه هـای  ایـن، در  درنمی یابیـم. 

1. سـورۀ عنکبـوت. ایـن سـوره مّکـی اسـت، مگـر ده آیـۀ نخسـت آن؛ چنـان کـه طبـری 

]214/13[(؛  323/13 القـرآن:  ألحـکام  )الجامـع  ُقْرُطبـی  ]مـج11/ج133/20[(؛   86/20 البیـان:   )جامـع 

 و ِشْربینی )الّسراج المنیر: 116/3 ]123/3[( ذکر کرده اند.

2. سـورۀ کهـف. ایـن سـوره مّکـی اسـت، مگـر هفـت آیۀ نخسـت آن کـه مدنی اسـت و نیز 

]225/10[(؛  346/10( ُقْرُطبـی  القـرآن  ألحـکام  الجامـع  در  کـه  چنـان  /28[؛  ]که�ن ک...<  َ سݨݧ ݨْ نݧ �ݧ �نَ   رݦݨݨݦݨْ �بِ
 >َو�صݨْ

 و اإلتقان فی علوم القرآن سیوطی )16/1 ]41/1[( آمده است.

هٰاِر < 
ݣݣڡنَِیݤ �ل�نَّ  َطرݦݨَ لٰوهتَ ِم �لّصَ ِ �ݨتݫ

َ
3. سـورۀ هـود. ایـن سـوره مّکـی اسـت، مگـر ایـن دو بخـش: >َو�

  ْع�نَ ٰاِرک �بَ ک �ت
َّ
َعل

َ
ل ]هو�/114[؛ چنـان کـه در الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی )1/9]3/9[( آمـده؛ و نیـز: >�نَ

ک < ]هو�/12[؛ چنـان کـه در الّسـراج المنیـر )40/2 ]42/2[( منـدرج اسـت. �یْ
َ
ى ِ�ل

ٓ ٰ ݧ ݧ ݧ ݧ وحݩݩݧ ُ مٰا �ی

کْم   ِم�ݦݩݩنݨْ ݨݨْ 4. سـورۀ مریم. این سـوره مّکی اسـت، مگر آیۀ سـجده ]مریم/58[ و این آیه: >ِاَو�نݧ

م/71[؛ چنان که در اإلتقان فی علوم القرآن سـیوطی )16/1 ]42/1[( آمده اسـت. هٰا < ]مر�ی ِر�ݩُ  و�ٰ
ݦݦݦݦݨݠٰ

ا
ّ
ِ�ل

ُرو�< ]رعد/31[  نَ  ک�ݧ �نَ �ی ٖ �ن
َّ
ُل �ل ݢ�ٰ ݢ رݩݦن ݦݩَ لٰا �ی  5. سـورۀ رعـد. ایـن سـوره مّکی اسـت، مگـر ایـن بخـش: >وݩَ

و برخـی دیگـر از آیاتـش؛ یـا بـه عکس؛ چنان کـه ُقْرُطبی )الجامع ألحـکام القـرآن: 278/9 ]183/9[(؛ 

رازی )الّتفسـیر الکبیر: 258/6 ]230/18[(؛ و ِشـْربینی )الّسـراج المنیر: 137/2 ]143/2[( آورده اند.
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  َ�تَ ݧ ݧ مݧ ْ ݧ عݧ ِ و� �ݨنݫ
ُ
ݠل دݩݦَّ  �بَ �نَ �ی ٖ �ن

َّ
ی �ل

َ
َر  ِ�ل ْم �تَ

َ ݧ
ل
َ
6. ســـورۀ ابراهیـــم. ایـــن ســـوره مّکـــی اســـت، مگـــر ایـــن دو آیـــه: >�

م/28[؛ چنـــان کـــه ُقْرُطبـــی )الجامـــع ألحـــکام القـــرآن: 338/9 ]222/9[(؛ و ِشـــْربینی  ر�ه�ی ِه ...< ]��ب �للّٰ

)الّســـراج المنیـــر: 159/2 ]167/2[( ذکـــر کرده انـــد.

ݣݣ�<  رݦݦً ٖص�ی
َ �نݧ ا  ً �ٰا�ن

ْ
ُسل ک 

�نݨْ ُ ݧ �ݧ
َ
ل   ِم�نݨْ لٖی  َعْل  ݨْ >َو�حب مگـر:  اسـت،  مّکـی  سـوره  ایـن  اسـراء.  سـورۀ   .7

]�سر�ء/76-80[؛ چنـان کـه در الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی )203/10 ]134/10[(؛ الّتفسـیر الکبیـر رازی 

)540/5 ]145/20[(؛ و الّسراج المنیر )261/2 ]273/2[( آمده است.

/11[؛  ّ < ]ح�ب �ن َه َعلٰی َحرݨݨݦْ  �للّٰ دݦݩُ ْع�بُ َ  �ی ٰاِ� َم�نݨݨْ  �ل�ݩݩݦنݨّ 8 . سورۀ حج. این سوره مّکی است، مگر: >َوِم�نَ

]2/23[(؛   206/6( رازی  الکبیـر  الّتفسـیر  ]3/12[(؛   1/12( ُقْرُطبـی  القـرآن  ألحـکام  الجامـع  در  کـه   چنـان 

و الّسراج المنیر )511/2 ]535/2[( آمده است.

/68[؛  ا�ن ر�ت َر< ]�ن حنَ ِه ِ�ٰلًها ء�ٰ  َمَ� �للّٰ ْدُعو�نَ  لٰا �یَ �نَ �ی ٖ ن
�ݩ
َّ
9. سورۀ فرقان. این سوره مّکی است، مگر: >َو�ل

)]646/2[  617/2( المنیـر  الّسـراج  و  ]3/13[(؛   1/13( ُقْرُطبـی  القـرآن  ألحـکام  الجامـع  در  کـه   چنـان 

 آمده است.

و� ... < تـا آخـر  ُ ݩݧ �بݧ عٰا�تِ
ْم �نَ تُ �ݧ ْ �بݧ

�تَ  عاٰ ݨݨْ 10. سـورۀ نحـل. ایـن سـوره مّکـی اسـت، مگـر از ایـن آیـه: >ِاَو�نݧ

سـوره ]نحـل/126-128[؛ چنـان کـه در الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی )65/15 ]44/10[(؛ و الّسـراج 

المنیـر ِشـْربینی )205/2 ]214/2[( آمـده اسـت.

ٖه<  ݭِ ݫ لݫ ْ ݭبݧ �ݫ
�تَ   ِم�نݨْ   ٰا�بَ �ت ِ ݫ کݫ

ݨْ
�ل ٰاُهُم  �ݩن ْ �یݨݨݧ

�تَ ء�ٰ   �نَ �ی ٖ ن
�ݩ
َّ ݧ ݧ
ل
ݗَ
�< مگر:  است،  مّکی  سوره  این  قصص.  سورۀ   .11

 ...< ]قصص/85[_ ؛  �ن ْرء�ٰ �تُ
ْ
ک �ل �یْ

َ
 َعل َ صݦݦݦݦݩنݧ رݨَ ی �نَ ٖ �ن

َّ
 �ل ]قصص/52[ _ و به گفتۀ برخی، مگر این آیه: >ِ��نَّ

 585/6( رازی  الکبیر  الّتفسیر  و  ]164/13[(؛   247/13( ُقْرُطبی  القرآن  ألحکام  الجامع  در  که  چنان 

]224/24[( آمده است.

12. سـورۀ مّدّثـر. ایـن سـوره مّکـی اسـت، مگـر آیـه ای در پایان آن _ بنا به نقلـی _ ؛ چنان که 

در تفسـیر خازن )343/4 ]326/4[( آمده اسـت.
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مر/45[؛ چنان  َر < ]�ت ݦُ �ب
ُ

 �لّ� و�نَ
ُّ
َوݠل ݦُ ُ� َو�ی ݨْ ݧ َمݧ ݧ �ب

ْ
ُم �ل ْهرنَ 13. سـورۀ قمر. این سـوره مّکی اسـت، مگر: > َس�یُ

که ِشـْربینی )الّسـراج المنیر: 136/4 ]142/4[( آورده اسـت.

14. سـورۀ واقعـه. ایـن سـوره مّکـی اسـت، مگـر چهار آیـه؛ چنان که در الّسـراج المنیـر )171/4 

]178/4[( آمده اسـت.

15. سـورۀ مطّففیـن. ایـن سـوره مّکـی اسـت، مگـر آیـۀ نخسـت کـه نـام سـوره هـم از آن 

اسـت. آورده  ]مـج15/ج91/30[(   58/30 البیـان:  )جامـع  طبـری  کـه  چنـان  شـده؛  برگرفتـه 

16. سـورۀ لیـل. ایـن سـوره مّکـی اسـت، مگـر آیـۀ نخسـت کـه نـام سـوره از آن برگرفته شـده 

اسـت؛ چنـان کـه در اإلتقـان فـی علـوم القـرآن )17/1 ]47/1[( آمده اسـت.

و�نس/94[ تـا  ک ... < ]�ی ݭٖی سثَ
 ڡݨن نݨْ�تَ ݩݧ  ک�ݧ ِا�نْ َ 17. سـورۀ یونـس. ایـن سـوره مّکـی اسـت، مگـر: >�ن

و�نس/40[؛ چنـان کـه در الّتفسـیر الکبیـر رازی  ٖه< ]�ی  �بِ
ِم�نُ وݩݩݩأݨْ ݦݩُ  �ی  َم�نݨݨْ مݨݨݨْ ݩݩُ هݧ دو یـا سـه آیـه، و یـا ایـن بخـش: >َوِم�ݩݩنݨْ

)774/4 ]17/2[(؛ اإلتقـان فـی علـوم القـرآن سـیوطی )15/1 ]40/1[(؛ و الّسـراج المنیـر ِشـْربینی )2/2( آمـده 

است.

به همین سان، شماری از سوره ها مدنی هستند، اّما آیات مّکی دارند؛ از جمله:

1. سـورۀ مجادلـه. ایـن سـوره مدنـی اسـت، مگـر ده آیـۀ نخسـت کـه نـام سـوره هـم از آن هـا 

ـعود )حاشـیۀ الّتفسـیر الکبیـر رازی:  برگرفتـه شـده اسـت؛ چنـان کـه در إرشـاد العقـل الّسـلیم تألیـف ابوالّسُ

148/8 ]215/8[(؛ و الّسـراج المنیـر )210/4 ]219/4[( آمـده اسـت.

2. سـورۀ بلد. این سـوره مدنی اسـت، مگر آیۀ نخسـت که نام سـوره از آن اسـت، تا پایان 

آیـۀ چهـارم؛ چنـان کـه در اإلتقـان فی علوم القرآن )17/1 ]47/1[( گفته شـده اسـت.

جز این ها نیز سوره هایی دارای همین حالند که سخن را به ذکر آن ها درازا نمی بخشیم.

از ایـن گذشـته، روا اسـت کـه یـک آیـه دو بـار نـازل گـردد، ماننـد آیاتـی بسـیار کـه دانشـوران 

بـه نـزول دوبـارۀ آن هـا بـه سـبب موعظـه و تذّکـر یـا عنایـت خـاص بـه موضـوع آن و یـا اقتضـای 
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م« و آیـۀ   �لّرح�ی دو موقعّیـت بـرای نـزول مکـّرر آن، تصریـح نموده انـد؛ همچـون »�بسم �لّله �لّرحم�ن

ه/113[  و�ب  < ]�ت َ �نݧ ی ىݫ ݬٖ ݫ کݫ رݪݪِ
ݨْ سث ُ مݧ

ْ
و� ِلل رݩݦُ �نِ

عنݨْ َْس�ݦݩݩتَ  �ی �نْ
َ
ݢ� � ٓوݢ َم�نݨُ  ء�ٰ �نَ �ی ٖ �ݩن

َّ
 َو�ل ِ

یݨݨّ ٮݪبِ
 ِلل�نݨَّ نخسـت سـورۀ روم و آیـۀ روح و >َمـــٰا کٰا�نَ

   کٰا�نَ �ل/126[ _ تـا پایـان سـورۀ نحـل _ « و >َم�نݨݨْ ٖه ... < ]�ن ْم �بِ
�تُ �بْ ِل مٰا ُعو�تِ ْ ِم�ث و� �بِ

ُ ݩݧ �بݧ عٰا�تِ
ْم �نَ تُ �ݧ ْ �بݧ

�تَ  عاٰ ݨݨْ و >ِاَو�نݧ

مر/36[  َدُه٭< ]رن  َع�بْ ٍ کٰا�ن ُه �بِ
َس �للّٰ ْ �یݧ

َ ݧ
ل
َ
هٰاِر < ]هو�/114[ و >�

ݣݣڡنَِیݤ �ل�نَّ  َطرݦݨَ لٰوهتَ
ِم �لّصَ ِ �ݨتݫ

َ
ره/98[ و >َو� �ت ِه ...< ]�ب � ِللّٰ  َعُدّوً

و سـورۀ فاتحـه کـه یـک بـار در مّکـه بـه هنـگام واجـب شـدن نمـاز نـازل گشـت و یـک بـار نیـز در 

مدینـه بـه گاه تغییـر قبلـه نـزول یافـت و بـه همیـن سـبب، آن را مثانـی نامیدنـد.

بنگرید به: اإلتقان فی علوم القرآن سیوطی: 60/1 ]31/1[؛ و تاریخ الخمیس: 11/1�

اشکال سوم

بـه اّتفـاق دانشـوران، ایـن سـخن چنـد سـال پیـش از غدیـر خـّم و بـه دنبـال نبـرد بـدر نـازل 

گر این راسـت اسـت و از جانب تو اسـت، پس بر ما سـنگی از آسـمان  گشـت: »و آن گاه که گفتند: ›بارخدایا! ا

بباران.‹« ]انفال/32[

پاسخ:
ایـن اشـکال کننده گمـان بـرده اسـت کـه راویـان آن همـه احادیـث مؤّیـد یکدیگـر، بـر آننـد 

کـه آن چـه بـر زبـان حـارث بـن ُنعمـان کافـر جـاری شـده و برگرفتـه از آیـه ای بـوده کـه پیش تـر نـازل 

شـده بـوده و او آن را در قالـب نفریـن بـه کار گرفتـه، در همـان روز نـازل شـده اسـت. اّما با خواندن 

آن روایـات کامـاًل روشـن می شـود کـه چنیـن پنـداری نادرسـت اسـت. شـاید هـم وی گمـان برده 

کـه آن چـه پیش تـر نـازل شـده، نبایـد دیگـر بـر زبـان کسـی جریـان یابـد. آیا مگـر جز این اسـت که 

بـه موجـب ایـن روایـت، آن مـرد مرتـد _ حـارث یـا جابـر _ ایـن کلمـات را بـر زبـان رانـد؟ ایـن چـه 

ارتباطـی بـا هنـگام نـزول آیـه دارد؟ خـواه ایـن آیـه در بدر نازل شـده باشـد و خواه در ُاُحـد، آن مرد 

کفـرش را بـا ایـن الفـاظ نمایاْنـد؛ همـان گونـه کـه پیش تـر، کافـران الحادشـان را بـا همیـن الفـاظ 

م، 
ّ
نشـان داده بودنـد. اّمـا ابن تیمیـه تنهـا در صـدد اسـت کـه بـرای باطـل شـمردن حّقـی مسـل

اشـکاالتی افزون تـر بتراشـد!

258/1
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اشکال چهارم

ایـن آیـه بـه سـبب سـخن مشـرکان در مّکـه نـازل گشـت؛ و در آن جا، عذاب بر ایشـان نازل 

نشـد، چـرا کـه پیامبـر؟ص؟ در میانشـان بـود و خداونـد تعالـی فرمـوده اسـت: »و خـدا بـر آن نیسـت 

کـه آنـان را عـذاب کنـد، در حالـی کـه تـو در میـان ایشـانی؛ و خـدا عذاب کننـدۀ آنـان نیسـت، در حالی کـه آمرزش 
می خواهنـد.« ]انفـال/33[1

پاسخ:

میـان نـازل نشـدن عـذاب بـر مشـرکان در مّکـه، و نـازل نشـدن عـذاب بـر ایـن مـرد در ایـن 

حکمت هـای  تناسـب  بـه  سـبحان  خداونـد  کارهـای  نیسـت.  برقـرار  مالزمـه ای  هیـچ  مـورد، 

آینـده  ایـن کافـران در  از  از پیـش می دانسـته کـه گروهـی  مختلـف، متفـاوت اسـت. خداونـد 

گر همـۀ آنان را  مسـلمان خواهنـد شـد و یـا از نسـل ایشـان مسـلمانانی پدیـد خواهنـد آمـد؛ پـس ا

نابـود می کـرد، هـدف از بعثـت پیامبـر؟ص؟ تحّقـق نمی یافـت. اّمـا در بـارۀ ایـن مـرد کـه از اسـالم 

برگشـته بـود و خداونـد می دانسـت کـه نسـل مسـلمانی در پـی نخواهـد داشـت _ چنـان کـه نوح 

در بـارۀ قـوم خـود فرمـود: »و نزاینـد جـز بـدکاری کافـر.« ]نـوح/27[ _ عـذاب درخواسـتی اش را تحّقـق 

بخشـید و ریشـۀ فسـادش را برَکنـد.

و بسـیار تفـاوت اسـت میـان آنـان بـا ایـن فرد؛ زیرا با ایشـان مدارا شـد تا مگـر هدایت یابند 

آنـان کـه چنیـن نشـدند، در نبردهـای  آیـد؛ و  از ایشـان و نسلشـان پدیـد  اّمتـی رحمت پذیـر  و 

خونیـن بعـدی از میـان رفتـه، یـا بـه خـواری و نابـودی دچار شـدند و فرصت نیافتنـد که گمراهی 

خداونـد  و  بـود  کـرده  پیشـه  سرسـختی  شـخص  ایـن  اّمـا  برانگیزنـد.  فسـادی  یـا  کننـد  بپرا

می دانسـت کـه زندگـی اش ریشـۀ فتنه هـا خواهـد بـود و الحـاد برخواهد انگیخـت و به هدایتش 

امیدی نیست و از نسلش نیز سودی برنخواهد آمد.

کــه از اســالم بازگردنــد و پیامبــر؟ص؟ را تکذیــب  کــه ایــن آیــه در بــارۀ مســلمانان ســرکش اســت؛ اّمــا کســانی  1. می تــوان گفــت 
کیفــر آنــان  کــه در  ــر خــدا اســت  کننــد، ب کوچک شــماری دیــن، از خداونــد طلــب عــذاب  کننــد و از ســِر مبارزجویــی و 

شــتاب نمایــد.)ط.(
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البّتــه وجــود پیامبــر؟ص؟ مایــۀ رحمــت اســت و عــذاب را از اّمــت دور می کنــد؛ اّمــا ایــن 

رحمــت آن گاه کمــال می یابــد کــه موانــع ســیر جامعــه در راه آشــکار برداشــته شــود؛ و بــه همیــن 

ک را برکْنــد، زیــرا بــا ســخن صریــح و اســتوار پیامبــر؟ص؟  ســبب، خداونــد ســبحان آن ریشــۀ ناپــا

در بــارۀ خالفــت مخالفــت کــرده بــود؛ همچنــان کــه آن بزرگــوار در نبردهــای خویــش، بنیــان 

ــه ایمــان آوردنشــان امیــدی  ــارۀ سرکشــانی کــه ب ــد و در ب ــا شمشــیر خویــش برمی کْن گمراهــی را ب

نداشت، نفرین می نمود و نفرینش مستجاب می گشت.

کـه  اسـت  کـرده  روایـت  ابن مسـعود  از  سـند  ذکـر  بـا   )]342/5[  468/2 )الّصحیـح:  مسـلم 

چـون قریـش از رسـول خدا؟ص؟ سـرپیچیدند و از پذیـرش اسـالم خـودداری ورزیدنـد، وی گفـت: 

»بارخدایـا! ایشـان را بـه هفـت سـال خشکسـالی دچـار فرمـا، چنان که ]مـردِم روزگار[ یوسـف را 

چنیـن کـردی؛ و بدیـن سـان، مـرا در برابـر آنـان یـاری فرما.« آن گاه، خشکسـالی چنان به ایشـان 

روی آوْرد کـه همـه چیـز نایـاب شـد؛ چنـدان کـه مـردار و الشـه خوردنـد و از گرسـنگی کارشـان بـه 

جایـی رسـید کـه میـان خـود و آسـمان را چـون انبوهـی از دود می دیدنـد. و همیـن اسـت مـراد از 

سخن خداوند: »روزی که آسمان دودی آشکار بیاوَرد.« ]دخان/10[ این حدیث را بخاری )الّصحیح: 

125/2 ]1730/4[( نیـز آورده اسـت.

در الّتفسـیر الکبیـر رازی )467/7 ]242/27[( آمـده اسـت: »چـون قـوم پیامبـر؟ص؟ در مّکـه او را 

ایشـان خشکسـالی ای  بـر  ›بارخدایـا!  و گفـت:  فرمـود  نفریـن  را  ایشـان  نمودنـد، وی  تکذیـب 

بـس خشـک شـد  زمیـن  و  بربسـت  بـاران رخـت  پـس  فرمـا.‹  نـازل  یوسـف  ]روزگار[   همچـون 

از فـرط  بـه گرسـنگی گرفتـار شـدند کـه اسـتخوان و سـگ و مـردار خوردنـد و  و قریـش چنـدان 

گرسـنگی، میـان خـود و آسـمان را همچـون انبوهـی از دود دیدنـد. ایـن، سـخن ابن عّبـاس، 

مقاتل، مجاهد، نظر برگزیدۀ فّراء و َزّجاج، و نیز سخن ابن مسعود است.«

هایـه فـی غریـب الحدیـث و األثـر: 124/3 ]293/3؛ 200/5[( آورده اسـت: »پیامبـر؟ص؟  ابن اثیـر )الّنِ

گفـت: ›بارخدایـا! مـردم »مضـر« را چنـان گرفتـار فرمـا کـه ]مردم روزگار[ یوسـف را به خشکسـالی 
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دچار فرمودی.‹ پس چندان دچار سختی شدند که آمیزۀ بریان خون و کرک شتر را می خوردند. 

ایـن روایـت را سـیوطی )الخصائـص الکبـری: 257/1 ]246/1[( از طریـق بیهقی ]دالئل الّنبـّوه: 324/2[ 

از ُعـروه؛ و نیـز از طریـق او و ابوُنَعیـم ]دالئـل الّنبـّوه: ص575[ از ابوهریره آورده اسـت.

لــب بــن اســد  ابن اثیــر )الکامــل فــی الّتاریــخ: 27/2 ]495/1[( گویــد: »ابوزمعــه اســود بــن ُمّطَ

پــس  اســتهزا می گرفتنــد.  بــه  بــا حــرکات چشــم،  را  پیامبــر؟ص؟  یارانــش،  و  بــن عبدالعــّزی 

ــر ایــن نفریــن،  ــر اث رســول خدا؟ص؟ او را نفریــن کــرد کــه کــور گــردد و در مــرگ فرزنــدش بنشــیند. ب

در حالــی کــه وی زیــر ســایۀ درختــی نشســته بــود، جبرئیــل بــا برگــی از آن درخــت و خارهایــش 

ــد.« ــور ش ــه ک ــزد ک ــمان وی ب ــورت و چش ــر ص ــدان ب چن

همـو گفتـه اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ مالـک بـن طاللـة بـن عمرو بـن َغْبشـان را نفریـن نمود. 

پـس جبرئیـل بـه سـر وی اشـاره نمـود و سـرش از جراحـت لبریـز شـد و بمرد.«

ابن عبدالَبّر )اإلستیعاب ]359/1[، در حاشیۀ اإلصابه: 318/1( روایت کرده است:

»پیامبـر؟ص؟ بـه هنـگام راه رفتـن، می خرامیـد. حکـم بـن ابی العـاص، بـرای اسـتهزا ایـن 

رفتـار وی را تقلیـد می نمـود. روزی پیامبـر؟ص؟ روی برگرداْنـد و او را بدیـد؛ فرمـود: ›همیـن گونـه 

باقـی بمانـی!‹ از آن روز َحکـم بـه لـرزش عضالت دچار شـد. عبدالّرحمان بن َحّسـان بن ثابت 

بـه عیـب گفتـن وی پرداختـه و در شـعری در بـارۀ عبدالّرحمـان بـن حکـم، ایـن گونـه او را هجـو 

نموده اسـت:
گر دور ریزی، استخوان های  همانا ملعون، پدر تو است؛ پس استخوان هایش را به دور ریز! که ا

مردی دچار تشّنج و دیوانه را دور ریخته ای.

روز را با درونی تهی از عمل پرهیزگارانه، شب می کند، و در روز، انباشته درون از کار پلید است.

هایـه فـی غریـب الحدیـث و األثـر: 345/1 ]60/2[( از طریـق عبدالّرحمـان بـن ابی بکـر  ابن اثیـر )الّنِ

پیامبـر؟ص؟  فراپشـت  مـروان _  پـدر   _ امّیـه  بـن  ابی العـاص  بـن  »حکـم  اسـت:  کـرده  روایـت 

می نشسـت و آن گاه کـه ایشـان سـخن می گفـت، بـه اسـتهزا شـکلک درمـی آوْرد. پیامبـر؟ص؟ او 

را بدیـد و فرمـود: ›چنیـن بمانـی!‹ و او تـا زمانـی کـه ُمـرد، بـه لـرزش عضـالت چهـره گرفتـار بـود. 
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_ طبـق روایتـی: تـا دو مـاه گرفتـار صـرع شـد؛ و آن گاه، بـه تشـّنج انـدام مبتـال گشـت، چنـدان کـه 

گوشـت و توانـش از میـان رفـت. _ «

ابن َحَجــر )اإلصابــه: 345/1( از طریــق َطَبرانــی ]المعجــم الکبیــر: 214/3[؛ بیهقــی )دالئــل الّنبــّوه 

ــن:  ــی الّصحیحی ــتدرک عل ــم ]المس ک ــری: 79/2 ]132/2[( از حا ــص الکب ــیوطی )الخصائ ]239/6[(؛ س

678/2[ _ در حدیثــی کــه صحیــح شــمرده _ و از بیهقــی و َطَبرانــی، از عبدالّرحمــان بــن ابی بکــر 

نــزد پیامبــر؟ص؟ می نشســت و آن گاه کــه  صّدیــق روایــت کرده انــد: »حکــم بــن ابی العــاص 

ایشــان ســخن می گفــت، شــکلک درمــی آورد. پیامبــر؟ص؟ بــه او فرمــود: ›چنیــن بمانــی!‹ و او تــا 

هنــگام مــرگ، دچــار تشــّنج انــدام بــود.« هماننــد همیــن حدیــث را بــه طریــق دیگــر نیــز روایــت 

کــرده اســت.

در اإلصابه )346/1( آمده است که بیهقی ]دالئل الّنبّوه: 240/6[ از طریق مالک بن دینار، با 

برایم حدیث   _ پیامبر؟ص؟  _ خدیجه همسر  بن خدیجه  کرده است: »هند  روایت  ذکر سند 

گفت که پیامبر؟ص؟ بر َحکم برگذشت. حکم با انگشت، او را به استهزا گرفت. ایشان متوّجه 

شد و فرمود: ›بارخدایا! او را چلپاسه گردان.‹ حکم در همان جای ]چون چلپاسه[ خزید.«

در اإلصابـه )276/1( و الخصائـص الکبـری )79/2 ]133/2[( آمـده اسـت: »ابن فتحـون از طبری 

نقـل کـرده اسـت کـه پیامبـر؟ص؟ از حـارث بـن ابی حارثـه، دختـرش جمـره را خواسـتگاری کـرد؛ 

اّمـا حـارث، بـه دروغ، پاسـخ داد کـه دختـرش دچـار بیمـاری سـختی اسـت. چـون حـارث بـه 

خانـه بازگشـت، دیـد کـه دختـرش دچـار پیسـی شـده اسـت.«

در الخصائص الکبری )78/2 ]130/2[( از طریق بیهقی ]دالئل الّنبّوه: 245/6[ از ُاسـامة بن زید 

پیامبـر؟ص؟  بـر  کـرد. وی  روانـه  بـرای مأموریتـی  را  مـردی  روایـت شـده اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ 

دروغـی بسـت. رسـول خدا؟ص؟ او را نفریـن نمـود؛ پـس وی را در حالـی یافتنـد کـه مـردار شـده، 

شکمش دریده گشته، زمین هم او را نمی پذیرفت.«

در الخصائـص الکبـری )147/1 ]244/1[( آمـده اسـت بیهقـی ]دالئـل الّنبـّوه: 338/2[ و ابوُنَعیم، 
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از طریـق ابوَنوَفـل بـن ابی عقـرب، از پـدرش بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: »لهـب بـن ابی لهـب، 

بـر وی چیـره  نـزد پیامبـر؟ص؟ آمـد. رسـول خدا؟ص؟ گفـت: ›بارخدایـا! سـگت را  دشـنام گویان 

گـردان!‹ ابولهـب کاالی بازرگانـی به شـام می فرسـتاد و فرزندش لهب را بـا غالمان و نمایندگان 

او  بـر  از نفریـن محّمـد  و کارگزارانـش روانـه می نمـود و می گفـت: ›مراقـب فرزنـدم باشـید؛ زیـرا 

کـم.‹ پـس هـرگاه بـه منزلـی می رسـیدند، لهـب را بـه دیـواری خوابانـده، بـا جامـه و کاال او  بیمنا

را می پوشـاندند. چنـدی چنیـن کردنـد تـا درنـده ای آمـد و او را بـا صـورت بـه زمین زد و کشـت.«

بیهقـی از َقتـاده، بـا ذکـر سـند روایـت کـرده اسـت کـه ُعْتبـة بـن ابی لهـب1 بـر پیامبـر؟ص؟ 

چیرگـی یافـت. رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »هـال کـه مـن از خداونـد درخواسـت می کنم تا سـگش را 

بـر وی چیـره گردانـد.« پـس ُعْتبـه همراه تنی چند از قریش بیرون شـدند تا شـبانگاه در مکانی از 

گـرد آنـان درآمـد و از آن میـان، تنهـا بـر ُعْتبـه  توابـع شـام بـه نـام َزرقـاء منـزل کردنـد. شـیری گردا

درافتاد و سرش را به دندان گرفت و او را بکشت.

گـرد آنـان  بیهقـی ]دالئـل الّنبـوه: 339/2[ از ُعـروه نقـل کـرده اسـت کـه در آن شـب، شـیر گردا

گشـت و دور شـد، سـپس بازگشـت. ایشـان ُعْتبـه را در میـان خـود نهادنـد؛ اّمـا شـیر بازآمـد و از 

میـان ایشـان گذشـت تـا بـه ُعْتبـه رسـید و سـرش را برگرفـت و ُخـرد کـرد.

کر ]تاریـخ مدینـة دمشـق: 65/11[ از طریـق ُعـروه،  از ابوُنَعیـم ]دالئـل الّنبـّوه: ص585[ و ابن عسـا

ماننـد همیـن روایـت آمـده اسـت. ابن اسـحاق و ابوُنَعیـم ]دالئـل الّنبـّوه: ص586[ از طریـق دیگـر، 

از محّمـد بـن َکْعـب ُقَرظـی و جـز او، همیـن روایـت را آورده انـد. در ایـن روایـت افـزوده شـده کـه 

َحّسـان بـن ثابـت در همیـن بـاب سـروده اسـت:
گر به نزد بنی اشقر2 برفتی، از ایشان بپرس که داستان ابوواسع3 چه بود؟ ا

خدا، گورش را بر وی فراخ نسازد؛ َبل خداوند آن را تنگ سازد بر ُبرندۀ،

هایه: 21/3 ]91/3[( همین روایت را در بارۀ ُعْتبة بن عبدالعّزٰی آورده است. 1. ابن اثیر )البدایة و الّنِ

2. در دیوان َحّسان ]ص145[ بنی أشعر آمده است.

کنیۀ ُعْتبة بن ابی لهب است. 3. ابوواسع، 
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 رشــتۀ خویشــاوندی پیامبــری کــه منزلــت واالی او ثابــت اســت و ]همــگان را[ بــه نــور بلنــد
 و گستردۀ خویش می خواند.

ــرای تکذیــب پیامبــر کــه بــه ســان هدفــی  در ِحجــر ]اســماعیل[ از میــان همــۀ قریــش، تنهــا او ب
بی دفــاع بــود، داوطلــب شــد.

پس سزاوار نفرین پیامبر گشت، نفرینی که ]اثر آن[ برای هر بیننده و شنونده ای آشکار شد؛
بدیــن ســان کــه خداونــد بــه واســطۀ آن نفریــن، درنــدۀ خویــش را بــر وی چیــره ســاخت، در حالــی 

که به آهستگی گام برمی داشت، همچون گام برداشتن دشمنی فریبکار.

گرفته بود، با دهانی  تا در میان یارانش بدو دست یافت، در حالی که ُچرت و خواب آن ها را فرا

باز، چون گرسنگان، َسر، همراه با یافوخ ]= جاْن دانه[ و قسمتی از سینه اش را بخوْرد و ببلعید.

من در دیوان َحّسان، از این ابیات تنها بیت نخست را یافتم که پس از آن چنین است:
هنگامــی کــه آنــان رهایشــان ســاختند و او آن هــا را بــه ]حرمــِت[ نســب بلنــدی کــه همه شــان را 

دربرمی گرفــت، می خوانــد ]و ســوگند مــی داد[.

ک آلود در میان خون تازۀ خویش بود. در حالی که شیر با دندان هایش بر وی چیره گشته و او خا

ــن  ــر زمی ــا را ب ــه آن ه ــروی آنک ــرد و نی ــت نگی ــروه را دس ــن گ ــادۀ ای ــه خاک افت ــان، ب ــد رحم خداون

ــد، سســت نســازد. افکَن

ابوُنَعیـم ]دالئـل الّنبـّوه: ص588[ از طـاووس روایـت کـرده اسـت: »چـون رسـول خدا؟ص؟ آیـۀ 

م/1[ را تـالوت فرمـود، ُعْتبـة بـن ابی لهـب گفـت: ›مـن بـه پـروردگار نجـم  �ب
ى< ]�ن ٰ  َهوݨݧ ݢ�ٰ ݢ  ِ��ن مݭِ ْ بݨݨݧ حݫ

ݩݩنَّ ݧ >َو�ݠل�ݧ

کافـرم.‹ رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: ›خداونـد سـگی از سـگ هایش را بـر تـو چیـره گردانـد!‹ ... _ تـا 

پایـان آن روایـت _ .«

ابوُنَعیم با ذکر سند از ابوُضحٰی روایت کرده است که فرزند ابولهب گفت که به گویندۀ 

م/1[ ایمان ندارد. پس رسول خدا؟ص؟ فرمود: » ... .« _ تا پایان روایت _ �ب
ى< ]�ن ٰ  َهوݨݧ ݢ�ٰ ݢ  ِ��ن مݭِ ْ بݨݨݧ حݫ

ݩݩنَّ ݧ >َو�ݠل�ݧ

از ایـن همـه دانسـته می شـود: عذابـی که بـه موجب آن دو آیه از اّمت پیامبر؟ص؟ به سـبب 

ی. و این همان اسـت که 
ّ
وجـود مقّدسـش برداشـته شـده، بـه طـور جزئی اسـت نه به صـورت کل

بـا حکمـت و نیـز مصلحـت عمومـی سـازگار اسـت؛ زیـرا بـه ضـرورت، بایـد عضـو فاسـد را قطـع 

کـرد تـا فسـاد آن بـه اعضـای دیگـر سـرایت ننمایـد؛ بـه خـالف عضـوی کـه بخشـی از آن بیمـار 
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شـده، اّمـا بیـم سـرایت آن بـه اجـزای دیگـر نیسـت، یـا همـۀ آن بیمـار گشـته، اّمـا بـه سـالمتش 

امیـد هسـت؛ پـس بایـد آن را مـداوا کـرد تـا بهبـود یابـد.

گـــر همگـــی از دیـــن روی گرداننـــد، ایشـــان را  خداونـــد ســـبحان قریـــش را تهدیـــد نمـــود کـــه ا

گـــر روی گرداندنـــد، بگـــو:  بـــه همـــان صاعقـــه ای دچـــار فرمایـــد کـــه بـــر عـــاد و ثمـــود نـــازل نمـــود: »پـــس ا

ــذاب  ــن عـ ــی ایـ ــود.‹« ]فّصلـــت/13[ یعنـ ــاد و ثمـ ــۀ عـ ــد صاعقـ ــه ای، هماننـ ــم از صاعقـ ــم دهـ ــما را بیـ ›شـ

گـــر برخـــی از آنـــان ایمـــان می آوردنـــد،  هنگامـــی نـــازل می شـــده کـــه همـــۀ ایشـــان کافـــر گردنـــد. پـــس ا

ـــر  ـــد، آن عـــذاب ب ـــه حـــال کفـــر باقـــی می ماندن ـــرود نمی آمـــد و چـــون همگـــی ب ـــان ف ـــر آن صاعقـــه ب

گـــر وجـــود رســـول خدا؟ص؟ همـــۀ انـــواع عـــذاب را بازمی داشـــت، دیگـــر  ایشـــان فـــرود می آمـــد. ا

ـــم، عـــذاب نمی شـــدند و نیـــز کســـی  ـــدی روا نبـــود و نیـــز آن گـــروه کـــه نامشـــان را بردی چنیـــن تهدی

در نبردهـــای پیامبـــر؟ص؟ بـــه شمشـــیر تیـــز و بـــّران وی کشـــته نمی شـــد. این هـــا همـــه انواعـــی از 

عذابند که خداوند ما را از آن ها دور دارد!

اشکال پنجم

گـر ایـن رویـداد حقیقـی بـود، هماننـد ماجـرای اصحـاب فیـل، از آیـات خداونـد به شـمار  ا

می رفـت و آن را فـراوان نقـل می کردنـد؛ حـال آن کـه بسـیاری از دانشـوران صاحـب کتاب هـای 

نقـل  را  رویـداد  ایـن  آن هـا،  ماننـد  و  سـیره نامه ها  و  تفاسـیر  و  فضائـل  و  »صحیـح«  و  »مسـند« 

نکرده انـد و تنهـا روایـت آن بـا همیـن ِاسـناد ناشـناخته و ناپسـند اسـت. از همیـن جـا می تـوان 

دریافـت کـه ایـن ماجـرا سـاختگی و دروغیـن اسـت.

پاسخ:

ایـن رویـداد، فـردی و شـخصی بـوده و در جامعـه چنـدان زمینـه ای بـرای توّجـه و اعتنـا 

ایجـاد نمی کـرده اسـت. نیـز برخـی بـرآن بوده انـد کـه پـردۀ فراموشـی بـر چنیـن ماجرایـی کشـند؛ 

چنان که در بارۀ اصل ماجرای غدیر خّم چنین کردند و چندان در این کار شـتاب ورزیدند که 

 نزدیـک بـود بـه مقصـد برسـند و بـا تصویرسـازی های دروغیـن، درهم آمیزی هـای اشـتباه انگیز،
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 و احادیـث سـاختگی، بـه آرزوی خویـش دسـت یابنـد؛ اّمـا خداونـد ابـا دارد جـز از ایـن کـه نـور 

خـود را کامـل فرمایـد.

از دیگـر سـو، رویـداد اصحـاب فیـل، حادثـه ای بـس بـزرگ و در شـمار معجـزات خـاّص 

پیامبـر؟ص؟ در دوران پیـش از بعثـت بـوده کـه در خـالل آن، اّمتـی بـزرگ دچار نابودی شـد و همۀ 

جهانیـان جـای خالـی آنـان را حـس کردنـد؛ و نیـز اّمتـی باشـکوه نجـات یافـت و مقّدسـات آن 

حفـظ گشـت و خانـه اش کـه طوافـگاه مـردم و مقصـد ُحّجـاج و بـاورگاه خیـر و برکـت بـود و در آن 

زمـان، بزرگ تریـن جلـوه گاه پرسـتش پـروردگار بـه شـمار می رفـت، برپـا ماْنـد.

از ایــن روی، قیــاس کــردن ایــن رویــداد بــا آن ماجــرا و یکســان دانســتن انگیزه هــای روایــت 

ــت  ــای روای ــه انگیزه ه ــت ک ــن اس ــرورت روش ــه ض ــت. ب ــاوه اس ــزاف و ی ــکارا گ ــا، آش ــردن آن ه ک

کــردن ماجــرای اصحــاب فیــل، در رویــداد مــورد بحــث نیســت. همیــن تفــاوت را در معجــزات 

پیامبــر؟ص؟ می تــوان دیــد. برخــی از ایــن معجــزات تنهــا در خبرهــای واحــد آمده انــد و برخــی از 

مات 
ّ
حــّد تواتــر درگذشــته اند و برخــی بــدون توّجــه بــه سندهایشــان، در میــان مســلمانان از مســل

بــه شــمار رفته انــد. و ایــن نیســت جــز بــه ســبب مــوارد بزرگــی و اهّمّیــت آن هــا یــا احــوال خــاّص 

همراه هر یک.

گــون ایــن روایــت را نقــل نکرده انــد؛  و اّمــا ایــن کــه ابن تیمّیــه اّدعــا نمــوده دانشــوران گونا

خــود، گزافــه ای دیگــر اســت. پیش تــر ذکــر کردیــم کــه پیشــوایان دانــش و تفســیر و حافظــان 

ــه  حدیــث و گزارشــگران تاریــخ کــه در فرهنگ نامه هــا فضائــل ایشــان درج اســت و دانشــوران ب

ســتایش ایشــان پرداخته انــد، ایــن حدیــث را روایــت کرده انــد.

و سرانجام معنای این سخن وی را درنیافتیم: » ... با این ِاسناد ناشناخته و ناپسند ... .« 

یفة بن یمان _ شرح حال او در صفحۀ 27 گذشت. _ بازمی گردد که 
َ

روایِت یاد شده به ُحذ

صحابی ای بزرگوار بوده؛ و نیز به سفیان بن ُعَیْینه _ شرح حال او در صفحۀ 80 گذشت. _ که 

پیشوایی اش در دانش و حدیث و تفسیر؛ و ثقه بودنش در روایت مشهور است. اسناد به این دو 
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تن را هم حافظان حدیث و محّدثان و مفّسران کاوشگر در این زمینه، درست شناخته و آن را 

سزاوار ذکر و اعتماد دانسته و آیۀ کتاِب استوار خداوند را بر پایۀ آن تفسیر کرده اند، بی آن که در 

آن انکاری بیاورند؛ حال آن که اینان از گروهی نبوده اند که قرآن را با سخنان یاوه تفسیر کنند. 

آری؛ دانشوران چنین کرده اند؛ اّما ابن تیمّیه به انکار این سند پرداخته و در متن آن مناقشه 

ک وی سازگاری ندارد. کرده است؛ زیرا چیزهایی از این دست، با برنامۀ پلید و ناپا

اشکال ششم

ــاور داشــته و از ایــن رو  ــۀ اســالمی را ب ــی پنجگان ــد کــه حــارث مبان از ایــن حدیــث برمی آی

مســلمان بــوده؛ و بــه ضــرورت روشــن اســت کــه در روزگار پیامبــر؟ص؟ هیــچ مســلمانی عــذاب 

نشــده اســت.

پاسخ:
این حدیث همان گونه که مسلمانی حارث را نشان می دهد، مرتد شدنش را نیز آشکار 

می کند؛ زیرا وی سخن پیامبر؟ص؟ را رد کرد و در خبری که او از جانب خداوند به وی داده بود، 

تردید نمود. بدین ترتیب، در حالی که مسلمان بود، عذاب نشد، بلکه در حال کفر و ارتداد 

عذاب گشت. در صفحۀ 245 گذشت که وی پس از شنیدن حدیث، در نبّوت پیامبر؟ص؟ 

تردید ورزید. از این گذشته، حّتی در میان مسلمانان هم کسانی بودند که به سبب اهانت 

به ساحت قدسی حضرت پیامبر؟ص؟ دچار کیفر شدند؛ همانند جمره، دختر حارث، که 

در صفحۀ 260 ماجرایش گذشت و برخی دیگر که در پاسخ اشکال چهارم شرحش رفت. 

کَوع روایت کرده است که مردی نزد پیامبر؟ص؟ با دست  َمة بن َا
َ
مسلم )الّصحیح ]259/4[( از َسل

چپش غذا خوْرد؛ پیامبر؟ص؟ فرمود: »با دست راستت بخور.« گفت: »نمی توانم.« فرمود: »هرگز 

نتوانی!« و او از آن پس دیگر نتوانست دست راستش را تا دهانش باال بیاورد.

نـزد عربـی صحرانشـین  آمـده اسـت: »پیامبـر؟ص؟  در صحیـح بخـاری )227/5 ]1324/3[( 

کـی  رفـت تـا از وی عیـادت کنـد. ایشـان هـرگاه بـه عیـادت مریضـی می رفـت، می فرمـود: ›با
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نیسـت؛ خیر اسـت.‹ آن بیمار صحرانشـین گفت: ›گفتی که خیر اسـت! نه؛ بلکه تبی اسـت 

کـه بـر پیرمـردی بـه جـوش درآمـده، او را به قبر می فرسـتد.‹ پیامبر؟ص؟ فرمـود: ›پس چنین باد!‹ 

و فردای آن روز، آن مرد بمرد.«

در أعــالم الّنبــّوه تألیــف مــاَوردی )ص81 ]ص134[( آمــده اســت: »رســول خدا؟ص؟ از ایــن کــه 

مــردی، در میــان نمــاز، مــوی خــود را بپیرایــد، نهــی کــرده بــود. روزی مــردی را دیــد کــه در نمــاز، 

مویــش را پیرایــش می کنــد؛ فرمــود: ›خداونــد مویــت را زشــت گردانــد!‹ و او در همــان دم، 

شــد.« بی مــوی 

اشکال هفتم

حـــارث بـــن ُنعمـــان در میـــان اصحـــاب فـــردی شـــناخته شـــده نیســـت و ابن عبدالَبـــّر 

)اإلســـتیعاب(؛ و ابن َمْنـــده و ابوُنَعیـــم اصفهانـــی و ابوموســـی در تألیفـــات خـــود، او را در شـــمار 

ــت. ــت نیسـ ــی ثابـ ــن کسـ ــود چنیـ ــس وجـ ــد. پـ ــر نکرده انـ ــاب ذکـ اصحـ

پاسخ:
ـف 

ّ
فرهنگ نامه هـای اصحـاب، عهـده دار ذکـر نـام یکایـک ایشـان نیسـتند؛ بلکـه هـر مؤل

گاهـی یافتـه اسـت. سـپس کسـی دیگـر آمـده و نـام  بـه برشـماری کسـانی پرداختـه کـه بدان هـا آ

دیگـران را کـه البـه الی آثـار و کتاب هـا یافتـه، بـر آن هـا افـزوده اسـت. پربارتریـن کتـاب در ایـن 

زمینـه، اإلصابـه فـی تمییز الّصحابه تألیف ابن َحَجر َعْسـَقالنی اسـت. با این حـال، او، خود، در مقّدمۀ 

کتابش ]2/1-4[ می نویسد:

»از گرامی تریـن دانش هـای دینـی، دانـش حدیـث نبـوی اسـت و از گرانمایه تریـن معـارف 

دینـی، بازشناسـی اصحـاب رسـول خدا؟ص؟ از کسـانی اسـت کـه در پـی آنـان آمده انـد. در ایـن 

زمینـه، گروهـی از حافظـان حدیـث بـه تألیـف پرداخته اند و هر یـک، به فراخور اّطـالع خود، نام 

کسـانی را ِگـردآورده اسـت.

تــا آن جــا کــه مــن می دانــم، نخســتین کــس کــه در ایــن دانــش کتابــی نگاشــت، ابوعبــداهّلل 
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بخــاری بــود کــه تألیفــی مســتقل در ایــن بــاب گــردآورده و ابوالقاســم َبَغــوی و جــز او نیــز از وی نقــل 

مطلــب کرده انــد. همچنیــن گروهــی از طبقــۀ اســتادان وی، ماننــد خلیفــة بــن خیــاط و محّمــد 

بــن ســعد؛ و نیــز همردیفانــش همچــون یعقــوب بــن ســفیان و ابوبکــر بــن ابی َخْیَثمــه بــه گــردآوری 

نام صحابه و پسینیان آنان پرداخته اند.

از آن پــس هــم برخــی همچــون ابوالقاســم َبَغــوی و ابوبکــر بــن ابــی داوود و عبــدان _ و کمــی 

پیــش از ایشــان: _ مطیــن، ابوعلــی بــن ســکن، ابوحفــص بــن شــاهین، ابومنصــور مــاَوردی، 

ابوحاِتــم بــن ِحّبــان، َطَبرانــی )المعجــم الکبیــر(، ابوعبــداهّلل بــن َمنــده، ابوُنَعیــم، و ابوعمــر بــن 

ــام نهــاد؛ زیــرا  ــه تألیــف در ایــن بــاب روی آوردنــد. فــرد اخیــر کتابــش را اإلســتیعاب ن ــّر  ب عبدالَب

ــا ایــن حــال، وی از  ــود. ب ــار پیــش از وی در ایــن موضــوع ب ــدۀ آث ــرش دربردارن ــه گمــان خــود، اث ب

ــر کتــاب وی نگاشــته  ــار ب ــاد نکــرده اســت. ابوبکــر بــن فتحــون تکملــه ای پرب  بســیاری کســان ی

و دیگــران هــم تکمله هــای ســودمند بــر آن افزوده انــد. نیــز ابوموســی َمدینــی بــر تألیــف ابن َمْنــده 

تکملــه ای بــزرگ نگاشــته اســت.

در روزگار اینـان، گروهـی دیگـر نیـز بوده انـد کـه در ایـن موضوع اثـر پدید آورده اند و برشـمردن 

آن ها آسـان نیسـت. در اوایل سـدۀ هفتم، عّزالّدین بن اثیر کتابی پرحجم نگاشـت و آن را ُاْسـد 

الغابـه نـام نهـاد و بسـیاری از تألیفـات گذشـته را در آن گـردآورد؛ اّمـا او نیـز بـر شـیوۀ پیشـینیان راه 

گاهاندن خوانندگان  پیمود و برخی کسـان را که صحابی نیسـتند، در زمرۀ اصحاب آورد و از آ

به بسیاری از اوهام موجود در کتاب های گذشتگان، غفلت ورزید.

گانه برگرفت و شماری  سپس حافظ ابوعبداهّلل ذهبی نام اصحاب را از کتاب ابن اثیر جدا

زمرۀ اصحاب ذکر  به غلط در  را که  و کسانی  یاد کرد  را  و اشتباهات وی  افزود  بر آن ها  را هم 

گشته اند، نام برد. با این حال، اثر او هم دربردارندۀ همه، بلکه نزدیک به آن نیز نیست.

مـن، بـه تتّبـع، بـه نام هایـی برخـوردم کـه نـه در کتـاب او اسـت و نـه در کتـاب ابن اثیـر؛ با آن 

کـه شـرایط مـورد نظـر آن دو را حائـز اسـت. پـس کتابـی بـزرگ در ایـن بـاب گـردآوردم و صحابـه را 
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از غیرصحابـه ممتـاز نمـودم. بـا ایـن حـال، بـه نسـبت ایـن سـخن کـه از ابوُزْرعـۀ رازی رسـیده، 

بـه یـک دهـم از اسـامی اصحـاب هـم وقـوف نیافتـه ام: ›پیامبـر؟ص؟ وفـات یافـت، حـال آن کـه 

دیدارکنندگان وی و شنوندگان سخنش، بیش از 100/000 مرد و زن بودند که همگی به شنیدار 

یـا دیـدار، از وی روایـت کـرده بودنـد.‹

ابن فتحـون )تکملـۀ اإلسـتیعاب( پـس از ذکـر ایـن سـخن گفتـه اسـت: ›ابوُزْرعـه بـا ایـن کالم، 

بـه پرسـش کسـی پاسـخ گفتـه کـه تنهـا در بـارۀ راویـان از وی سـؤال کـرده اسـت؛ چـه رسـد بـه جـز 

ایشـان. بـا وجـود ایـن، همـۀ کسـانی کـه بـه نـام یـا کنیـه در اإلسـتیعاب ذکـر گشـته اند، 3500 تـن 

هسـتند.‹ ابن فتحـون، خـود، گفتـه کـه نزدیـک بـه همیـن تعـداد را بـا همـان شـرط کـه صاحـب 

اإلسـتیعاب قائـل اسـت، بـر آن تعـداد افـزوده اسـت.

مـن، خـود، بـه خـّط ذهبـی در پشـت کتـاب الّتجریـد، خوانـدم کـه شـاید همـۀ ایـن تعـداد، 

گـر افـزون نباشـند، کم تـر نیسـتند. نیـز بـه خّط او دیـدم که همۀ یادشـدگان در  8000 تـن باشـند و ا

ُاْسـد الغابـه 7554 تن هسـتند.

آن چه سخن ابوُزْرعه را تأیید می کند، روایت ثبت شده در هر دو صحیح1 از َکْعب بن مالک 

در ماجرای تبوک است: ›مردم چندان زیاد بودند که در دیوانی نام آنان را نتوان ثبت کرد.‹

خطیــب ]تاریــخ بغــداد: 29/4[ بــا ذکــر ســند از ثــوری روایــت کــرده کــه هــر کــس علــی را بــر 

عثمــان مقــدم دارد، 12/000 تــن را نکوهــش کــرده کــه پیامبــر؟ص؟ بــه هنــگام مــرگ از همــۀ ایشــان 

خشــنود بــود. نــووی گویــد: ›ایــن ســخن مربــوط بــه دوازده ســال پــس از وفــات پیامبــر؟ص؟ بــوده، 

ــر در  ــان ابوبک ــده، در زم ــت نش ــم ثب ــان ه ــه نامش ــه ک ــیار از صحاب ــماری بس ــه ش ــی آن گاه ک یعن

جریــان جنــگ بــا مرتــدان و دیگــر نبردهــا از میــان رفتنــد و نیــز در دوران خالفــت عمــر، گروهــی 

ــت ثبــت نشــدن نــام 
ّ
بســیار در نبردهــا و طاعــون عمومــی و عمــواس2 و جــز آن هــا نابــود شــدند. عل

1. صحیح بخاری ]1603/4[؛ و صحیح مسلم ]301/5[. )غ.(

2. ناحیـه ای بـوده در شـش میلـی رملـه در راه بیـت الَمقـِدس کـه در سـال 18 طاعـون از آن جـای آغـاز گشـت و در سـرزمین 
گیـر شـد و بـه سـبب آن، مـردم بسـیار، از جملـه تعـدادی فـراوان از صحابه، مردنـد. ]معجم البلـدان: 157/4[ شـام فرا

266/1

)501(



445 نگاهی به حدیث یاد شده

ــد کــه بسیاریشــان در حّجــة  ایــن اصحــاب آن اســت کــه بیشــینۀ ایشــان صحرانشــینانی بودن

الوداع حضور داشتند.‹ و خداوند داناتر است.« _ پایان سخن ابن َحَجر در اإلصابه _

بالـغ  بیش تـر  یـا   100/000 بـه  الـوداع  حّجـة  در  حاضـران  کـه  کردیـم  یـاد   9 صفحـۀ  در  مـا 

می شـدند کـه بـا پیامبـر؟ص؟ همـراه بودنـد. چگونه ممکن اسـت که این کتاب ها نـام این تعداد 

گاه شـدن بـه نـام و نشـان همـۀ ایـن افـراد ناممکـن اسـت؛ زیـرا  را ثبـت کـرده باشـند؟ طبیعتـًا آ

ه های 
ّ
کنـده بودنـد و در فرودسـت وادی هـا یا بر فـراز قل بیشـینۀ ایشـان در صحراهـا و بیابان هـا پرا

کوهسـاران یـا زمین هـای سـنگالخ و بیابان هـای فـراخ سـکونت داشـتند و جـز در مواقـع نیـاز بـه 

شـهرها و آبادی هـا نمی آمدنـد و در همیـن مواقـع فرصـت دیدار و روایت برایشـان فراهم می شـد. 

هیـچ دیـوان آمـاری نیسـت کـه نـام ایـن افـراد را ثبـت نمـوده و واردشـدگان و بیرون رفتـگان را در 

شـمار آورده باشـد.

بدیـن سـان، هیـچ پژوهشـگری ایـن امـکان را نمی یابـد کـه احـوال چنیـن اّمتـی را ثبـت 

فـان تنهـا نـام کسـانی را ثبـت کرده انـد کـه بسـیار روایـت نموده انـد یـا در حوادثـی مهم 
ّ
نمایـد. مؤل

نقـش داشـته اند. بدیـن شـرح، عیـن بی انصافـی و بیـرون از قواعـد پژوهـش اسـت کـه بـا نیافتـن 

نـام کسـی در ایـن کتاب هـا، وجـودش را نفـی کنیـم. از ایـن گذشـته، بسـیار محتمـل اسـت کـه 

فـان ایـن آثـار بـه سـبب ارتـداد حـارث، نـام او را از فهرسـت صحابـه حـذف کـرده باشـند.
ّ
مؤل

»و پــاره ای از مــردم بی هیــچ دانشــی یــا راهنمایــی و کتــاب روشــنی، در بــارۀ خداونــد جــدال 

]لقمــان/20[ می کننــد.« 





عید غدیر در اسالم

یکـی از امـوری کـه سـبب جاودانگـی و انتشـار حدیـث غدیـر و پایـداری مفهـوم و مفـاد آن 

شـده، بزرگداشـت آن به منزلۀ عید اسـت که در روز آن، گرد هم می آیند و در شـبش به عبادت 

و خشـوع می پردازنـد و صدقـه می دهنـد و بـه ناتوانـان سرکشـی می نماینـد و بـر خـود و خانـواده 

گشاده دسـتی می ورزنـد و زیـور و جامـۀ زیبـا برمی گیرنـد. هـرگاه مـردم متدّیـن بـه چنیـن حالـی 

ـت آن برآینـد و در مسـائل آن دّقـت ورزنـد و از 
ّ
باشـند، طبیعـی اسـت کـه بـه جسـت و جـوی عل

مـردم  کـه  می شـود  سـبب  بزرگداشـت ها  آن  بـا  همـراه  برنامه هـای  نیـز  گاه  بپرسـند.  راویانـش 

دریابنـد چـه کسـی در بـارۀ غدیـر خـّم سـروده و آن را روایـت کـرده اسـت. بدین سـان، بـرای مردم 

هـر دوره، در هـر سـال، عنایتـی بـه ماجـرای غدیـر خـّم پدیـد می آیـد و همچنان سـندها مّتصل، 

طریق ها محفوظ، متن حدیث ها خوانده شده، و خبرهای مربوط به آن مکّرر می گردند.

هر پژوهنده ای با بررسی این ویژگی، به دو مطلب پی می برد:

یــک. هرچنــد شــیعیان پیونــدی خــاص بــا غدیــر خــّم دارنــد، برگــزاری ایــن عیــد بــه ایشــان 

اختصــاص نــدارد؛ بلکــه دیگــر مســلمانان نیــز بــا آنــان در ایــن جشــن همراهــی می کننــد. بیرونی 

)اآلثــار الباقیــه عــن القــرون الخالیــه: ص334( ایــن عیــد را از اعیــاد مســلمانان می شــمارد. ابن َطلحــۀ 

ــر خــّم را امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در  ــؤول: ص53 ]ص16[( گفتــه اســت: »روز غدی شــافعی )مطالــب الّسَ

شــعر خویــش یــاد کــرده و ایــن روز را عیــد می گیرنــد؛ زیــرا در آن، رســول خدا؟ص؟ علــی را بــه ایــن 

منزلــت بــزرگ برنشــاْند و بــر همــۀ مــردم برتــری بخشــید.«
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در همـان )ص56( آمـده اسـت: »هـر معنایـی کـه از واژۀ مولـی بـرای رسـول خدا؟ص؟ اثبـات 

توان کرد، وی برای علی در نظر گرفته اسـت. این مرتبت، بس واال و شـکوهمند و گرامی و بلند 

اسـت کـه پیامبـر؟ص؟ تنهـا علـی را بـرای آن برگزیـد. بـه همیـن سـبب، ایـن روز بـرای دوسـتان او، 

روز عیـد و هنگامۀ شـادمانی اسـت.«

این سخن وی نشان می دهد که همۀ مسلمانان در عید گرفتن این روز همداستانند؛ 

خواه ضمیر در عبارت »دوستان او« را به پیامبر بازگردانیم و خواه به علی _ صلی اهّلل علیهما و آلهما _  . 

گر به علی؟ع؟ بازگردانیم، باید گفت که  گر به پیامبر؟ص؟ بازگردانیم، مراد واضح است؛ و ا ا

همۀ مسلمانان به والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ معتقدند، خواه به منزلۀ خلیفۀ نخست پیامبر؟ص؟ 

و خواه به منزلۀ چهارمین خلیفه. در میان مسلمانان هیچ کس نیست که با علی دشمنی 

ورزد، مگر گروهی اندک از خوارج که از دین راست بیرون رفتند.

در کتاب هــای تاریــخ، درس هــا از ایــن عیــد برمی خوانیــم و می بینیــم کــه اّمــت اســالم در 

شــرق و غــرب، بــه ایــن عیــد پایبنــد اســت. مصری هــا و مغربی هــا و عراقی هــا در ســده های 

متمــادی بــدان توّجــه ورزیــده و در آن، بــه نمــاز و دعا و خطبه و شــعرخوانی مشــغول می شــده اند، 

چنــان کــه در فرهنگ نامه هــا بــه تفصیــل آمــده اســت.

ـکان )60/1 ]180/1[( برمی آیـد کـه همـگان 
ّ
گـون در کتـاب وفیـات األعیـان ابن َخِل از شـواهد گونا

عیـد بـودن ایـن روز را بـاور دارنـد. وی در شـرح حـال الُمسـَتعلی بن المسـتنصر آورده اسـت: »در 

روز عیـد غدیـر خـّم، 18 ذی الحّجـۀ 487، بـا وی بیعـت شـد.«

همــو )وفیــات األعیــان: 223/2 ]230/5[( در شــرح حــال المســتنصر بــاهّلل ُعَبیــدی گویــد: »او در 

شــب پنج شــنبه دوازده روز مانــده بــه پایــان مــاه ذی الحّجــۀ 487 وفــات یافــت؛ خدایــش 

رحمــت کنــد! و ایــن شــب، شــب عیــد غدیــر اســت. و عید غدیر خــّم، در هجدهــم ذی الحّجه 

اســت. بســیاری را یافتــه ام کــه می پرســند ایــن عیــد در کــدام روز ذی الحّجــه قــرار دارد. خــّم 

مکانــی اســت میــان مّکــه و مدینــه کــه برکــه ای در آن اســت و گوینــد کــه درختــزاری نیــز در آن جــا 

268/1

)505(



449 عید غدیر در اسالم

اســت. چــون پیامبــر؟ص؟ از مّکــه _ خدایــش شــرافت افزایــد! _ در ســال حّجــة الــوداع بازمی گشــت، بــه 

ــرادر خویــش اعــالن فرمــود و گفــت: ›نســبت  ایــن مــکان رســید و علــی بــن ابی طالــب؟ضر؟ را ب

علــی بــا مــن، همــان نســبت هــارون اســت بــا موســی. بارخدایــا! دوســت بــدار و یــاری کــن هــر کــه 

او را دوســت بــدارد و یــاری کنــد؛ و دشــمنی ورز بــا هــر کــه بــا او دشــمنی ورزد؛ و یاریگــرش را یــاری 

نمــا و هــر کــه یــاری اش را فرونهــد، یــاری اش را فرونــه.‹ و شــیعیان را بدیــن روز پیونــدی بــزرگ 

اســت. حاِزمــی گویــد: ›خــّم وادی ای اســت میــان مّکــه و مدینــه در ســرزمین ُجحفــه کــه در آن، 

آبگیــری قــرار دارد و پیامبــر؟ص؟ در کنــار آن بــه خطبــه ایســتاد. ایــن منطقــه بــه دشــواری و شــّدت 

گرما، مشهور است.‹«

ــکان از آن یــاد نمــوده، همــان اســت 
ّ
ایــن پیونــد بــزرگ شــیعه بــا غدیــر خــّم کــه ابن َخِل

کــه مســعودی )الّتنبیــه و اإلشــراف: ص221 ]ص221 و 222[( پــس از ذکــر حدیــث غدیــر، از آن یــاد 

ــی  ــز َثعاِلب ــمارند.« نی ــزرگ می ش ــس ب ــن روز را ب ــی؟ضر؟ ای ــیعیان عل ــدان و ش ــت: »فرزن ــرده اس ک

 )ثمــار القلــوب: ص511 ]ص636[( شــب غدیــر )= لیلــة الغدیــر( را از عبــارات مشــهور مضــاف

 و مضاف الیهی در میان مردم دانسته و سپس گفته است:

»و ایــن همــان شــب اســت کــه در روز آن، رســول خدا؟ص؟ در غدیــر خــّم، بــر جهــاز شــتران 

بــه خطبــه پرداخــت و ضمــن خطبــه اش فرمــود: ›هــر کــه مــن بــر وی والیــت دارم، علــی نیــز 

ــاری کنــد؛  ــدارد و ی ــاری کــن هــر کــه او را دوســت ب ــدار و ی ــا! دوســت ب  مــوالی او اســت. بارخدای

و دشــمنی ورز بــا هــر کــه بــا او دشــمنی ورزد؛ و یاریگــرش را یــاری نمــا و هــر کــه یــاری اش را فرونهــد، 

یــاری اش را فرونــه.‹ از ایــن رو، شــیعیان ایــن شــب را بــس بــزرگ می شــمارند و آن را بــه عبــادت 

و نمــاز، احیــا می کننــد.«

ایـن از آن رو اسـت کـه شـیعیان بـاور دارنـد در غدیـر خّم، پیامبر؟ص؟ بـه خالفت بی فاصلۀ 

علی بن ابی طالب؟ع؟ پس از خود تصریح فرمود. البّته شـیعیان در این باورداشـت ممتازند، 

اّمـا دیگـر مذاهـب اسـالمی نیـز شـب غدیـر خـّم را از اضافـات مشـهور می شـمارند. شـهرت این 
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اضافـه جـز بـه سـبب اعتقـاد بـه رخ دادن امـری بـزرگ و فضیلـت برجسـته در صبحگاهـان آن 

نیست. همین است که آن را روزی فراموش ناشدنی و عیدی مبارک گردانیده است.

بـر اثـر همیـن باورداشـت بـه فضیلـت روز و شـب غدیـر خـّم بـوده کـه مـردم آن را در زیبایـی 
در  مصـر،  سـرزمین  فرمانـروای   )374 )د.  معـّز  بـن  تمیـم  کرده انـد.  تشـبیه  دسـتمایۀ  سـرور،  و 

قصیده ای که باِخرزی )ُدمیة القصر و عصرة أهل العصر: ص38 ]111/1-113[( آورده، گفته است:
در میــان مــا، زیبارویانــی بــا جام هایشــان در رفــت و آمدنــد کــه آن جام هــا، بــوی خــوش آن زیبــا 

رویــان را حکایــت می کننــد.

نازک تنانی که چون بخواهند بایستند، از سنگینی ُسرین شان، توانایی به پا خاستن را ندارند.

خوش و زیبایند، چون زیبایی شب های غدیر؛ و چون بیایند، شادی روزهای آن را با خود بیاورند.

از جملـۀ نشـانه های عیـد بـودن ایـن روز، تهنیت گویی ابوبکر و عمر و همسـران پیامبر؟ص؟ 

و صحابـۀ دیگـر بـه فرمـان رسـول خدا؟ص؟ بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت؛ همـان سـان کـه شـرح 

 آن، بـه خواسـت خداونـد، خواهـد آمـد. و پیـدا اسـت کـه تهنیت گویـی از ویژگی هـای عیدهـا 

و هنگامه های شادکامی است.

دوم. پیشـینۀ ایـن عیـد بـه روزگاران دور و عصـر پیامبـر؟ص؟ می رسـد؛ یعنـی همـان هنـگام 

کـه در غدیـر خـّم و در بازگشـت از حّجـة الـوداع، پیامبـر؟ص؟ جایـگاه خالفـت بـزرگ را تبییـن 

فرمود و برای اّمت مسـلمان قرارگاه حکومت خود از هر دو جنبۀ دینی و دنیایی را آشـکار نمود 

و جایـگاه بلنـد دیـن خویـش را معیـن کـرد. بـه همیـن سـبب، آن روز بـه روزی فراموش ناشـدنی 

تبدیل گشـت که هر گرونده به اسـالم، بدان شـادمان می شـود؛ چرا که در چنین روزی، پناهگاه 

شریعت و سرچشمۀ انوار  احکام آن پدیدار گشت، چندان که دیگر میل های نفسانی مجالی 

بـرای متمایـل کـردن انسـان بـه راسـت و چـپ نیابـد و نادانـی فرصتـی بـرای درافکنـدن آدمی به 

پرتـگاه اوهـام پیـدا نکنـد. و چـه روزی بزرگ تـر از ایـن روز کـه در آن، راه روشـن و شـاهراه هدایـت 

آشـکار گشـت و دیـن کمـال یافـت و نعمـت تمـام گشـت؛ چنـان کـه قـرآن کریـم هـم بـدان اشـاره 

فرموده اسـت.
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ت هــا مرســوم اســت کــه روز بــر تخــت نشســتن حکمرانــاِن خــود را بــا 
ّ
در میــان اّمت هــا و مل

جشــن و عیــد و شــادمانی و نورافشــانی گرامــی می دارنــد و همایش هــا برپــا می کننــد و خطبــه 

اســالمی  کــه حکمرانــی  روزی  در  پــس  و ســفره می گســترند.  و شــعر می ســرایند   می خواننــد 

و والیــت بــزرگ دینــی برپــا گشــته و پیامبــِر ایــن دیــن گرامــی کــه لــب بــه هــوا و هــوس نمی گشــاید 

ــح فرمــوده، بــس ســزاوارتر  ــر والیــت چنیــن شــخصی تصری ــد، ب ــه وحــی ســخن نمی گوی و جــز ب

اســت کــه مــردم بــا شــکوه و گرامیداشــت بســیار، جشــن بگیرنــد. نیــز بــدان ســبب کــه ایــن روز از 

عیدهــای دینــی بــه شــمار مــی رود، ســزا اســت هــر کاری کــه انســان را بــه خداونــد نزدیــک 

می ســازد، در آن افــزون گــردد، از قبیــل نمــاز و روزه و دعــا و دیگــر اعمــال نیــک. بــه خواســت 

خداوند، شرح این امور خواهد آمد.

از همیــن روی بــود کــه رســول خدا؟ص؟ بــه اّمــت حاضــر در غدیــر خــّم، از جملــه ابوبکــر 

علــی  نــزد  کــه  داد  فرمــان  و همســران خویــش،  انصــار  و ســرکردگان  قریــش  بــزرگان  و  و عمــر 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ رونــد و عهــده داری منصــب والیــت و نشســتن بــر اریکــۀ امــر و نهــی دیــن خــدا 

را بــه او تهنیــت گوینــد.
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حدیث تهنیت

امـام طبـری محّمـد بـن َجریـر )الوالیـه( بـا ذکـر سـند از زیـد بـن ارقـم حدیثـی آورده کـه بخـش 

عمـدۀ آن در صفحـات 214-216 گذشـت. در پایـان آن روایـت آمـده اسـت:

»ای جماعـت! بگوییـد: ›بـا جان هـا و زبان هـا و دسـت های خویـش، بـر ایـن امـر بـا تـو عهد 

می بندیـم و ایـن عهـد را بـه فرزنـدان و خانـدان خویـش وامی سـپاریم و چیـزی را جایگزیـن آن 

نمی کنیـم. تـو بـر عهـد مـا گواهـی؛ و خداونـد برای گواهـی دادن کفایت فرماید.‹ آن چه را به شـما 

گفتـم، واگوییـد و بـر علـی بـه عنـوان امیرالمؤمنیـن سـالم نماییـد و بگوییـد: ›سـپاس خداونـد را کـه 

گـر خـدا هدایتمـان نمی کـرد، راه نمی یافتیـم.‹ ]اعـراف/43[ خداونـد هـر  مـا را بدیـن امـر رهنمـون گشـت و ا

گاه اسـت: ›و هر که بیعت شـکند، به زیان خود شکسـته اسـت.  صدایی را درمی یابد و به هر خیانتی آ

و هـر کـه بـدان بیعـت کـه بـا خـدا بسـته، وفـا کنـد، او را پاداشـی بـزرگ دهـد.‹ ]فتـح/10[ سـخنی گوییـد کـه 

گر کفران پیشـه سـازید، خداوند از شـما بی نیاز اسـت.‹ ]زمر/7[ خداوند را از شـما خشـنود گرداند؛ که: ›ا

بــه گفتــۀ زیــد بــن ارقــم، در ایــن حــال مــردم گفتنــد: ›آری؛ بــا دل هــای خویــش، فرمــان 

خداونــد و رســولش را شــنیدیم و اطاعــت کردیــم.‹ نخســتین کســان کــه بــا پیامبــر؟ص؟ و علــی 

دســت بیعــت دادنــد، ابوبکــر و عمــر و عثمــان و َطلحــه و زبیــر و دیگــر مهاجــران و انصــار بودنــد 

و تــا آن گاه کــه پیامبــر؟ص؟ نمــاز ظهــر و عصــر را یکجــا خوانــد، چنیــن کردنــد و ایــن کار تــا زمانــی 

کــه ایشــان نمــاز مغــرب و عشــا را یکجــا ادا نمــود، امتــداد یافــت. ایــن پیمان ســپاری و بیعــت تــا 

ســه روز ادامــه داشــت.«
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احمد بن محّمد طبری _ مشـهور به خلیلی _ در کتاب مناقب علی بن ابی طالب _ نگاشـته 

شـده در 411 در قاهـره _ از طریـق اسـتادش محّمـد بـن ابی بکـر بن عبدالّرحمـان، این حدیث را 

روایت نموده که در آن آمده است: »پس مردم به بیعت با ایشان برخاستند و گفتند: ›با دل ها 

و جان هـا و زبان هـا و همـۀ اعضـای خویـش، فرمـان خداونـد و رسـولش را شـنیدیم و اطاعـت 

کردیـم.‹ آن گاه، بـه بیعـت بـا رسـول خدا؟ص؟ و علـی دسـت گشـادند. نخسـتین کسـان کـه بـا 

رسـول خدا؟ص؟1 دسـت بیعـت دادنـد، ابوبکـر و عمـر و َطلحـه و زبیـر بودنـد. آن گاه، دیگر کسـان 

از مهاجـران و انصـار بـه ترتیـب رتبـه و جایـگاه، بیعت نمودند تا نماز ظهر و عصر یکجا ادا شـد. 

سـپس بیعـت ادامـه یافـت تـا نمـاز مغرب و عشـا یکجا برگزار گشـت. این بیعت و عهدسـپاری 

تـا سـه روز ادامـه داشـت. هـر بـار کـه گـروه گـروه مـردم بیعـت می نمودنـد، رسـول خدا می فرمـود: 

›سـپاس خداونـد را کـه مـا را بـر همـۀ مـردم جهـان برتـری بخشـید.‹ بدیـن سـان، بیعت سـپاری 

مرسـوم گشـت و حّتـی کسـانی کـه شایسـتۀ بیعـت نبودنـد، از این رسـم بهـره گرفتند.«

در کتـاب الّنشـر و الّطـی آمـده اسـت: »مـردم گفتنـد: ›آری؛ آری؛ فرمـان خداوند و رسـولش 

کردیـم و بـا دل هامـان بـدان ایمـان آوردیـم.‹ آن گاه، دسـت بیعـت بـه  را شـنیدیم و اطاعـت 

سـوی رسـول خدا و علـی گشـادند تـا نمـاز ظهـر و عصـر یکجـا ادا گشـت و ایـن کار ادامـه یافـت 

تـا نمـاز مغـرب و عشـا یکجـا برپاشـد. هـر بـار کـه گروهی بیعـت می نمـود، رسـول خدامی فرمود: 

که ما را بر جهانیان برتری داد.‹« ›سپاس خداوند را 

َکْهنـوی )مـرآة المؤمنیـن ]ص41[( در یادکـرد از حدیـث غدیـر گفتـه اسـت: 
َ
مولـوی ولـی اهّلل ل

»از آن پـس، عمـر او را دیـدار نمـود و گفـت: ›ای فرزنـد ابوطالـب! تـو را گـوارا بـاد که در ایـن روز، ... 

شـدی.‹ و سـپس هـر صحابـی کـه بـه دیـدار امیرالمؤمنیـن می آمـد، بـه او شـادباش می گفـت.«

حدیـث  ذکـر  از  پـس   )]541/2[  173/1 دوم،  جـزء  الّصفـا2:  )روضـة  )د. 903(  شـاه  ابن خاونـد 

که در این جا، افتادگی ای رخ داده است. 1. از روایت نخست طبری، دانسته می شود 

یده اند. کرده و بدان اعتماد ورز کتاب نقل مطلب  2. عبدالّرحمان ِدْهلوی )مرآة األسرار( و نیز دیگران از این 
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غدیـر آورده اسـت: »سـپس رسـول خدا در خیمـۀ مخصوص خویش نشسـت و بـه امیرالمؤمنین 

علـی؟ع؟ فرمـان داد کـه او هـم در خیمـه ای مخصوص بنشـیند و آن گاه، امر فرمود که همۀ مردم 

در خیمـۀ علـی بـه وی تبریـک گوینـد. چون مردم از ایـن کار فراغت یافتند، رسـول خدافرمان داد 

کـه مـادران مؤمنـان ]= همسـرانش[ هـم نـزد او رونـد و شادباشـش گویند؛ و آنان هـم چنین کردند. 

از صحابـه ای کـه بـه وی تبریـک گفتنـد، عمـر بـن خّطاب بـود که گفـت: ›ای زادۀ ابوطالـب! بر تو 

گـوارا بـاد کـه مـوالی مـن و همـۀ مـردان و زنـان مؤمن گشـتی.‹«

غیاث الّدین )د. 942( )حبیب الّسـیر1: جزء سـوم، 144/1 ]مج411/1[( آورده اسـت: »سـپس به 

دیـدار بـه  مـردم  تـا  نشسـت  مخصـوص  خیمـه ای  در  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  پیامبـر؟ص؟   فرمـان 

 و تهنیـت وی آینـد. از آن جملـه عمـر بـن خّطـاب بـود کـه گفـت: ›مبـارک بـاد؛ مبـارک؛ ای زادۀ 

کنون موالی من و هر مرد و زن مؤمن گشـتی.‹ آن گاه، پیامبر؟ص؟ به مادران مؤمنان  ابوطالب! ا

]= همسرانش[ فرمان داد که نزد امیرالمؤمنین؟ع؟ روند و به او تهنیت گویند.«

شـمار درخـور توّجهـی از پیشـوایان حدیـث و تفسـیر و تاریـخ از بـزرگان اهل سـّنت، حدیث 

تهنیـت ابوبکـر و عمـر را نقـل کرده انـد؛ خـواه آنـان کـه حدیـث را بـه شـکل مرسـل آورده و آن را 

م دانسـته اند و خـواه کسـانی کـه بـا سـندهای صحیـح و راویـان معتبر و منتهی بـه تعدادی 
ّ
مسـل

از صحابـه، هماننـد ابن عّبـاس و ابوهریـره و َبـراء بـن عـازب و زید بـن ارقم، آن را روایـت کرده اند. 

از جملـۀ آن دانشـوران، ایـن کسـانند:

1. حافظ ابوبکر عبداهلل بن محّمد بن ابی َشیبه )د. 235(�

شرح حال او در صفحۀ 89 گذشت.

وی )المصّنــف ]78/12[( بــا ســند خــود از َبــراء بــن عــازب نقــل کــرده اســت: »در ســفر، 

ــم. بانــگ نمــاز جماعــت درداده شــد.  ــرود آمدی ــر خــّم ف ــم. در غدی همــراه رســول خدا؟ص؟ بودی

کتـــاب از آثـــار ســـودمند و معتبـــر اســـت. حســـام الّدین  کشـــف الّظنـــون )419/1 ]629/1[( آمـــده اســـت: »ایـــن  1. در 
یـــده  ـــدان اعتمـــاد ورز ـــه( ب ـــد البهّی کتاب هـــای معتبـــر شـــمرده و ابوالحســـنات حنفـــی )الفوائ )مرافـــض الّروافـــض( آن را از 

کـــرده اســـت.« ــا از آن، نقـــل مطلـــب  ــز آن هـ و در صفحـــۀ 86 و 87 و 90 و 91 و جـ
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زیــر درختــی را بــرای رســول خدا؟ص؟ روبیدنــد. او نمــاز ظهــر را ادا فرمــود و ســپس دســت علــی را 

برگرفــت و فرمــود: ›آیــا نمی دانیــد کــه مــن بــر هــر مؤمــن بیــش از خــودش والیــت دارم؟‹ گفتنــد: 

›آری.‹ پــس دســت علــی را گرفــت و فرمــود: ›بارخدایــا! هــر کــه مــن بــر وی والیــت دارم، علــی 

 نیــز مــوالی او اســت. بارخدایــا! دوســت بــدار و یــاری کــن هــر کــه او را دوســت بــدارد و یــاری کنــد؛ 

و دشــمنی ورز بــا هــر کــه بــا او دشــمنی ورزد.‹ آن گاه، عمــر او را دیــدار نمــود و گفــت: ›گــوارا بــاد بــر 

کنــون مــوالی هــر مــرد و زن مؤمــن گشــتی.‹« تــو ای زادۀ ابوطالــب! ا

2. پیشوای حنبلیان، احمد بن حنبل )د. 241(�

َمه، از علـی بـن زیـد، از َعـدّی بـن 
َ
وی )المسـند: 281/4 ]355/5[( از َعّفـان، از َحّمـاد بـن َسـل

ثابـت، از َبـراء بـن عـازب روایـت کـرده اسـت: »همـراه رسـول خدا بودیـم ... .« _ تـا پایـان عبارتـی 

کـه از طریـق ابن ابی َشـیبه ذکـر شـد؛ جـز آن کـه کلمـۀ »بارخدایـا«ی نخسـت در آن نیسـت. _

3. حافظ ابوالعّباس ]حسن بن سفیان[ َشیبانی َنَسوی )د. 303(�

شرح حال او در صفحۀ 100 گذشت.

َمه، از زیـد و ابوهـارون، از َعـدّی بـن ثابـت، از َبـراء روایـت 
َ
وی از ُهْدَبـه، از َحّمـاد بـن َسـل

کـرده اسـت: »همـراه رسـول خدا؟ص؟ در حّجـة الـوداع بودیـم. چـون بـه غدیـر خـّم رسـیدیم، زیـر 

دو درخـت را بـرای رسـول خدا؟ص؟ روبیدنـد و بانـگ نماز جماعت درداده شـد. رسـول خدا؟ص؟ 

علـی را فراخواْنـد و دسـتش را برگرفـت و او را سـمت راسـت خویـش ایسـتانید و فرمـود: ›آیـا مـن 

بیـش از هـر کـس بـر خـودش والیـت نـدارم؟‹ گفتنـد: ›آری.‹ فرمـود: ›پـس ایـن، مـوالی هـر کـس 

 اسـت کـه مـن بـر او والیـت دارم. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد 

و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز بـا هـر کـه بـا او دشـمنی ورزد.‹ آن گاه، عمـر بـن خّطـاب بـا او دیـدار 

نمـود و گفـت: ›گـوارا بـاد تـو را کـه مـوالی هـر مـرد و زن مؤمـن گشـتی.‹«

4. حافظ ابوَیْعلٰی موصلی )د. 307(�

شرح حال او در صفحۀ 100 گذشت.
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وی )المسـند( از ُهْدَبـه، از َحّمـاد، همـان روایـت را تـا پایـان با همان سـند و متـن که از طریق 

َشیبانی ذکر شد، آورده است.

5. حافظ ابوجعفر محّمد بن َجریر طبری )د. 310(�

او )جامـع البیـان: 428/3( پـس از ذکـر حدیـث غدیـر گفتـه اسـت: »پس عمر بـا او دیدار نمود 

و گفـت: ›گـوارا بـاد تـو را ای زادۀ ابوطالـب کـه مـوالی مـن و هـر مـرد و زن مؤمـن گشـتی.‹ و ایـن، 

سـخن ابن عّبـاس و َبـراء بـن عـازب و محّمـد بـن علـی اسـت.«

6. حافظ احمد بن ُعْقَدۀ کوفی )د. 333(�

وی در آغــاز کتــاب الوالیــه، از اســتادش ابراهیــم بــن ولیــد بــن َحّمــاد، از یحیــی بــن َیْعلــٰی، از 

ب روایــت  َحــْرب بــن صبیــح، از خواهــرزادۀ ُحَمیــد طویــل، از ابن ُجْدعــان، از ســعید بــن مَســِیّ

ــو بپرســم؛ ولــی پرهیــز  ــاص گفتــم: ›می خواهــم چیــزی را از ت ــه ســعد بــن ابی وّق کــرده اســت: »ب

دارم.‹ گفــت: ›هــر چــه می خواهــی بپــرس؛ کــه مــن عمــوی تــو هســتم.‹ گفتــم: ›برپاشــدن 

رســول خدا؟ص؟ در میــان شــما در روز غدیــر خــّم چگونــه بــود؟‹ گفــت: ›نیمــروز در میــان مــا برپــا 

ایســتاد و دســت علــی بــن ابی طالــب را برگرفــت و فرمــود: “هــر کــه مــن بــر وی والیــت دارم، علــی 

نیــز مــوالی او اســت. بارخدایــا! دوســت بــدار و یــاری کــن هــر کــه او را دوســت بــدارد و یــاری کنــد؛ 

و دشــمنی ورز بــا هــر کــه بــا او دشــمنی ورزد.” آن گاه، ابوبکــر و عمــر گفتنــد: “ای زادۀ ابوطالــب! 

مــوالی هــر مــرد و زن مؤمــن گشــتی.”‹«

7. حافظ ابوعبداهلل1 مرزبانی بغدادی )د. 384(�

وی )سرقات الّشعر( با سند خود از ابوسعید ُخْدری، حدیث تهنیت را آورده است.

8 . حافظ علی بن عمر داَرُقْسنی بغدادی )د. 385(�

 وی بــا ســند خــود حدیــث غدیــر را آورده کــه در آن آمــده اســت: »چــون ابوبکــر و عمــر

کرده است.)غ.( ی یاد  کنیه از و ف بارها با همین 
ّ
1. درسِت آن، ابوُعَبیداهّلل است و جناب مؤل
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 ســخن پیامبــر؟ص؟ را شــنیدند، بــه علــی گفتنــد: ›ای زادۀ ابوطالــب! مــوالی هــر مــرد و زن مؤمــن 

گشتی.‹«

بـا  و آن  ایـن را ابن َحَجـر )الّصواعـق المحرقـه: ص26 ]ص44[( از وی حکایـت کـرده اسـت؛ 

عبارتی دیگر از وی، از طریق خطیب بغدادی در صفحۀ 232 گذشت.

9. حافظ ابوعبداهلل بن َبّسۀ حنبلی )د. 387(�

او )اإلبانـه( بـا سـند خـود، از َبـراء بـن عـازب، این حدیـث را با همان لفظ حافـظ ابوالعّباس 

َشـیبانی که ذکر شـد، آورده؛ اّما کلمۀ »امسـیَت« در آن نیسـت.

10. قاضی ابوبکر باِقالنی بغدادی )د. 403(�

شرح حال او در صفحۀ 107 گذشت.

وی )الّتمهید فی أصول الّدین: ص171( حدیث تهنیت را آورده است.

11. حافظ ابوسعید1 َخرگوشی نیشابوری )د. 407(�

وی )شـرف المصطفی( با ذکر سـند از َبراء بن عازب، با لفظ احمد بن حنبل؛ و با ذکر سـند 

دیگر از ابوسـعید ُخْدری روایت کرده اسـت: »سـپس پیامبر؟ص؟ فرمود: ›مرا تهنیت گویید؛ مرا 

تهنیـت گوییـد؛ کـه خداونـد تعالـی مـرا بـه نبـّوت برگزیـد و خاندانـم را بـه امامـت.‹ پـس عمـر بن 

خّطـاب، نـزد امیرالمؤمنیـن؟ع؟ آمـد و گفـت: ›ای ابوالحسـن! خـوش بـاد تـو را کـه مـوالی مـن و 

هـر مـرد و زن مؤمن گشـتی.‹«

12. حافظ احمد بن َمْرَدَویه اصفلانی )د. 410(�

وی )الّتفسـیر( از ابوسـعید ُخْدری این حدیث را روایت کرده که در آن آمده اسـت: »سـپس 

عمـر بـن خّطـاب بـا علـی؟ع؟ دیـدار کـرد و گفت: ›گـوارا باد تـو را ای زادۀ ابوطالب کـه موالی من 

و هـر مرد و زن مؤمن گشـتی.‹«

کرده است.)غ.( کنیه از وی یاد  ف بارها با همین 
ّ
1. درسِت آن، ابوسعد است و جناب مؤل

)513(
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13. ابواسحاق َثْعلبی )د. 427(�

وی )الکشـــف و البیـــان ]برگـــۀ 180[( از ابوالقاســـم یعقـــوب بـــن احمـــد ســـری، از ابوبکـــر محّمـــد 

بـــن عبـــداهّلل بـــن محّمـــد، از ابومســـلم ابراهیـــم بـــن عبـــداهّلل کجـــی، از حّجـــاج بـــن ِمنهـــال، از 

َمه، از علـــی بـــن زیـــد، از َعـــدّی بـــن ثابـــت، از َبـــراء بـــن عـــازب روایـــت کـــرده اســـت: 
َ
َحّمـــاد بـــن َســـل

»چـــون بـــا رســـول خدا؟ص؟ از حّجـــة الـــوداع بازگشـــتیم و بـــه غدیـــر خـــّم رســـیدیم، وی فرمـــان نمـــاز 

 جماعـــت داد. پـــس زیـــر دو درخـــت را بـــرای ایشـــان روبیدنـــد و او دســـت علـــی را برگرفـــت 

 و فرمـــود: ›آیـــا مـــن بیـــش از مؤمنـــان بـــر خودشـــان والیـــت نـــدارم؟‹ گفتنـــد: ›آری.‹ فرمـــود: 

ـــاری کـــن  ـــدار و ی ـــا! دوســـت ب ـــر او والیـــت دارم. بارخدای ›ایـــن، مـــوالی هـــر کـــس اســـت کـــه مـــن ب

ـــا او دشـــمنی ورزد.‹ آن گاه،  ـــه ب ـــا هـــر ک ـــاری کنـــد؛ و دشـــمنی ورز ب ـــدارد و ی ـــه او را دوســـت ب هـــر ک

عمـــر بـــا علـــی دیـــدار کـــرد و گفـــت: ›گـــوارا بـــاد تـــو را ای زادۀ ابوطالـــب کـــه مـــوالی هـــر مـــرد و زن 

مؤمن گشتی.‹«

14. حافظ ابن َسّمان رازی )د. 445(�

وی حدیــث تهنیــت را از َبــراء بــن عــازب، بــا همــان لفــظ یــاد شــده از احمــد بــن حنبــل، 

ِضــره: 69/2 ]113/3[( و ِشــْنقیطی )حیــاة  بــا ذکــر ســند آورده و آن را محّب الّدیــن طبــری )الّریــاض الّنَ

علــی بــن ابی طالــب: ص28( از وی حکایــت کرده انــد.

15. حافظ ابوبکر بیلقی )د. 458(�

وی حدیـث تهنیـت را بـه نحـو مرفـوع از َبـراء بـن عـازب روایـت کـرده؛ چنـان کـه ابن َصّبـاغ 

فـی  الّسـمطین  )نظـم درر  زرنـدی حنفـی  و جمال الّدیـن  المهّمـه: ص25 ]ص40[(  )الفصـول  مالکـی 

 فضائـل المصطفـی و المرتضـی و البتـول و الّسـبطین ]ص109[( ذکـر کرده انـد، بـا سـندی کـه از ابوهریـره 

و نیز از طریق خوارزمی، از او، از َبراء بن عازب و ابوهریره خواهد آمد.

16. حافظ ابوبکر خسیب بغدادی )د. 463(�

حدیث تهنیت از وی با دو سند صحیح از ابوهریره در صفحات232 و 233 گذشت.
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17. فقیه ابوالحسن َمغاِزلی )د. 483(�

از  طـاوان،  بـن  محّمـد  بـن  احمـد  ابوبکـر  از  ]ص18[(  ابی طالـب؟ع؟  بـن  علـی  )مناقـب  او 

ـدی، از 
ْ
ک، از ابومحّمـد جعفـر بـن محّمـد بـن ُنصیر ُخل ابوالحسـن1 احمـد بـن حسـین بـن َسـّما

علـی بـن سـعید بـن ُقَتیبـۀ َرْملـی، از َضْمـره ... _ تـا پایان سـند و لفظ یاد شـده از طریق خطیب 

بغدادی در صفحات 232 و 233 _ حدیث تهنیت را آورده است.

ـــی  ـــن عل ـــقاء و ابوالحس ـــن س ـــد ب ـــار، از ابومحّم ـــر عّط ـــن مظّف ـــد ب ـــن احم ـــز وی از ابوالحس نی

ـــع واســـطی _ بـــه نحـــو اجـــازه در روایـــت _ از ابوبکـــر محّمـــد بـــن حســـن  بـــن عبـــداهّلل قصـــاب َبِیّ

ـــا  بـــن محّمـــد بیاســـری، از ابوالحســـن علـــی بـــن محّمـــد بـــن حســـن جوهـــری، از محّمـــد بـــن زکرّی

َعْبـــدی، از ُحَمیـــد طویـــل، از انـــس _ ضمـــن حدیثـــی _ روایـــت کـــرده اســـت: »پیامبـــر؟ص؟ دســـت 

علـــی را برگرفـــت و او را بـــر منبـــر بـــاال بـــرد و گفـــت: ›بارخدایـــا! ایـــن از مـــن اســـت و مـــن از اویـــم. 

ـــر وی  ـــا موســـی. هـــال کـــه هـــر کـــه مـــن ب ـــا مـــن، همـــان نســـبت هـــارون اســـت ب هـــال کـــه نســـبت او ب

والیـــت دارم، ایـــن علـــی نیـــز مـــوالی او اســـت.‹ پـــس علـــی شـــادمان بازآمـــد و عمـــر بـــن خّطـــاب 

ــلمان  ــر مسـ ــه مـــوالی مـــن و هـ ــو را ای ابوالحســـن کـ ــا تـ ــه! خوشـ ــد و گفـــت: ›به بـ در پـــی او بیامـ

ـــتی.‹« گش

18. ابومحّمد احمد عاصمی ]ز378[�

وی )زیـن الفتـی( از اسـتادش محّمـد بن احمـد، از ابواحمد َهْمدانی، از ابوجعفر محّمد بن 

ـف 
َ
ابراهیـم بـن محّمـد بـن عبـداهّلل2 بـن َجَبلـۀ ُقُهسـتانی، از ابوقریـش محّمـد بـن جمعـة بـن َخل

َمه، از علـی 
َ
قاینـی، از ابویحیـی محّمـد بـن عبـداهّلل بـن یزیـد ُمقـری، از پـدرش، از َحّمـاد بـن َسـل

»چـون  اسـت:  کـرده  روایـت  عـازب  بـن  َبـراء  از  ثابـت،  بـن  َعـدّی  از  ُجْدعـان،  بـن  زیـد  بـن 

رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹ عمـر گفـت: 

›گوارا باد تو را ای ابوالحسن که موالی هر مسلمان گشتی.‹«

که در مأخذ آمده است.)غ.( 1. درسِت آن، ابوالحسین است؛ چنان 

2. این نام در تاریخ بغداد خطیب )411/1( عبدان بن حبله آمده است.
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نیز همو از محّمد بن ابی زکرّیا؟حر؟ از ابوالحسن محّمد1 بن عمر بن َبهتۀ بّزاز _ این را ابوالفتح 

بـن ابی الفـوارس حافـظ در بغـداد بـر وی برخوانـده و او تأییـد نمـوده اسـت _ ، از ابوالعّباس احمد 

بـن محّمـد بـن سـعید بـن عبدالّرحمـان بـن ُعْقـَدۀ َهْمدانـی _ هم پیمـان بنی هاشـم؛ بـه نحـو 

قـراءت بـر وی از اصـل کتابـش در سـال 330 کـه در بغـداد بـر وی درآمـد _ ، از ابراهیـم بـن ولیـد بـن 

َحّمـاد، از پـدرش، از یحیـی بـن َیْعلـی ... _ تـا پایـان روایـت یـاد شـده در صفحـۀ 273 از طریـق 

حافظ ابن ُعْقَده، با همان سند و متن _ حدیث تهنیت را روایت کرده است.

19. حافظ ابوسعد َسْمعانی )د. 562(�

ـــه در  ـــل ک ـــن حنب ـــد ب ـــظ احم ـــا لف ـــازب، ب ـــن ع ـــراء ب ـــند از َب ـــر س ـــا ذک ـــه( ب ـــل الّصحاب وی )فضائ

صفحـــۀ 272 یـــاد شـــد، حدیـــث تهنیـــت را آورده اســـت.

20. حّجة االسالم ابوحامد َغزالی )د. 505(�

از  بـر متـن حدیـث غدیـر  وی )سـّر العالمیـن: ص9 ]ص21[(آورده اسـت: »همـۀ مسـلمانان 

خطبـۀ پیامبـر؟ص؟ در روز غدیـر خـّم اّتفـاق دارنـد کـه در آن فرمـود: ›هر که من بـر وی والیت دارم، 

علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹ آن گاه، عمـر گفـت: ›به بـه! خوشـا تـو را ای ابوالحسـن کـه موالی من 

و هـر مـرد و زن مؤمـن گشـتی.‹«

21. ابوالفتح اشعری شلرستانی )د. 548(�

او )الملل و الّنحل، چاپ شده در حاشیۀ الِفَصل فی الملل و الّنحل ابن َحْزم: 220/1 ]145/1[( گوید:

»تمثیــل کمــال یافتــن اســالم و بســامان شــدن حــال دیــن، در ســخن خــدای تعالــی اســت 

گــر نرســانی،  کــه فرمــود: ›ای رســول! آن چــه را از ســوی پــروردگارت بــر تــو فــرود آمــده، بــه مــردم برســان؛ کــه ا

گویــی هیــچ رســالت خداونــد را ادا نکــرده ای؛ ]و او، خــود، تــو را از مــردم در پنــاه مــی دارد.[‹ ]مائــده/67[ و 

یـخ بغـداد: 35/3( شـرح حـال وی  1. وی از اهالـی بـاب الّطـاق بـوده کـه در سـال 374 درگذشـت. خطیـب بغـدادی )تار
کی نیسـت  را آورده و ثقـه بودنـش را از عتیـق حکایـت کـرده اسـت. نیـز از او، از َبْرقانـی، نقـل کـرده که از پذیرش روایتش با

و او طالبی _ یعنی شـیعه _ اسـت.

276/1
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ایــن، آن گاه بــود کــه پیامبــر؟ص؟ بــه غدیــر خــّم رســید و فرمــان داد کــه زیــر درختــان سایه گســتر1 را 

روبیدنــد و صــالی نمــاز جماعــت دردادنــد. ســپس بــر جهــاز شــتران قــرار گرفــت و ســه بــار فرمــود: 

›هــر کــه مــن بــر وی والیــت دارم، علــی نیــز مــوالی او اســت. بارخدایــا! دوســت بــدار و یــاری کــن 

هــر کــه او را دوســت بــدارد و یــاری کنــد؛ و دشــمنی ورز بــا هــر کــه بــا او دشــمنی ورزد؛ و یاریگــرش را 

یــاری نمــا و هــر کــه یــاری اش را فرونهــد، یــاری اش را فرونــه؛ و حــق را بــر محــور او بگــردان. آیــا پیــام 

را ابــالغ کــردم؟‹

 شـیعیان اّدعـا می کننـد کـه ایـن سـخن، نـّص صریـح اسـت؛ اّمـا مـا برآنیـم کـه بـه هـر معنـا 

و بـر هـر کـس کـه پیامبـر؟ص؟ والیـت داشـته، علـی هم همـان والیت را یافتـه؛ و صحابـه از والیت 

آن را دریافته انـد کـه مـا قائلیـم2؛ تـا آن جـا کـه عمـر بـه هنـگام اسـتقبال از علی گفت: ›خوشـا به 

حـال تـو ای علـی کـه مـوالی هر مـرد و زن مؤمن گشـتی.‹«

22. أخسب الخسباء، خوارزمی حنفی )د. 568(�

وی )المناقـب: ص94( از ابوالحسـن علـی بـن احمـد عاصمـی خوارزمـی، از اسـماعیل بـن 

احمـد واعـظ، از حافـظ ابوبکـر بیهقـی، از علـی بـن احمـد بـن حمـدان، از احمـد بـن ُعَبیـد، از 

َمه، از 
َ
احمـد بـن سـلیمان مـؤدب، از عثمـان بـن ابی َشـیبه، از زیـد بـن حبـاب، از َحّمـاد بن َسـل

علـی بـن زیـد بـن ُجْدعـان، از َعـدّی بـن ثابـت، از َبـراء بـن عـازب روایـت کـرده اسـت: »در حـِجّ 

زیـد و منـادی 
ُ
رسـول خدا؟ص؟ بـا وی بازآمدیـم. میـان مّکـه و مدینـه بودیـم کـه پیامبـر؟ص؟ منـزل گ

را فرمـان داد کـه صـالی نمـاز جماعـت دردهـد. سـپس دسـت علـی را برگرفت و فرمـود: ›آیا من 

بیـش از مؤمنـان بـر خودشـان والیـت نـدارم؟‹ گفتنـد: ›آری.‹

فرمود: ›پس این، موالی هر کس اسـت که من بر وی والیت دارم. بارخدایا! دوسـت بدار 

و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز بـا هـر کـه بـا او دشـمنی ورزد. هر 

که در متن یاد شده، به اشتباه »درجات« آمده است. کلمه »دوحات« است  1. درست این 

که شیعیان برآنند. که صحابه هم همان را فهمیده اند  2. در بخش مفاد حدیث غدیر خواهید دید 
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کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیز موالی او اسـت.‹ این را رسـول خدا؟ص؟ بـا برترین بانگ ندا 

درداد. آن گاه، عمـر بـن خّطـاب بـا علـی دیـدار نمود و گفت: ›گوارا باد تـو را ای زادۀ ابوطالب که 

موالی من و هر مرد و زن مؤمن گشتی.‹«

کـم، از ابوَیْعلٰی زبیر بن  همـو بـا همـان سـند از حافـظ ابوبکر بیهقـی، از حافظ ابوعبداهّلل حا

عبداهّلل ثوری1، از ابوجعفر احمد بن عبداهّلل بّزاز، از علی بن سعید، از َضْمره، از ابن َشْوذب ... 

_ تـا پایـان حدیـث یـاد شـده از طریـق خطیب بغدادی ]تاریـخ بغـداد: 290/8[ در صفحات 232 و 

233 با همان متن و سـند _ .

23. ابوالفرج ابن جوزی حنبلی )د. 597(�

وی )المناقـب( از طریـق احمـد بـن حنبـل، بـا ذکـر سـند از َبـراء بـن عـازب بـا همـان لفظ یاد 

شـده، حدیـث تهنیت را آورده اسـت.

24. فخرالّدین رازی شافعی )د. 606(�

او )الّتفسـیر الکبیـر: 636/3؛ در چـاپ دیگـر: 443/3 ]49/12[( حدیـث تهنیـت را بـا لفـظ یـاد 

شـده در صفحـۀ 219 روایـت کـرده اسـت.

25. ابوالّسعادات مجدالّدین بن اثیر َشیبانی )د. 606(�

هایــه فــی غریــب الحدیــث و األثــر: 246/4 ]228/5[( پــس از ذکــر معانــی مولــی، گویــد: »و از  وی )الّنِ

 ایــن دســت اســت ایــن حدیــث: ›هــر کــه مــن بــر وی والیــت دارم، علــی نیز مــوالی او اســت.‹ ... 

و نیز سخن عمر به علی: ›موالی هر مؤمن گشتی.‹«

26. ابوالفتح محّمد بن علی نسنزی.

او )الخصائـص العلوّیـه( بـا ذکـر سـند، حدیـث ابوهریـره را بـا لفـظ یـاد شـده از طریـق خطیب 

بغـدادی در صفحـۀ 232 آورده اسـت.

یـخ بغـداد خطیب  وئـی ]77/1[ نـوری آمـده و در تار ـمَطین حّمُ 1. در المناقـب ]ص156[ چنیـن آمـده اسـت. در َفراِئـد الّسَ
زی درج شـده اسـت. بنگریـد بـه: همیـن کتـاب: صفحۀ 106� ]473/8[ تـّوَ
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27. عّزالّدین ابوالحسن بن اثیر َشیبانی )د. 630(�

او ]ُاْسـد الغابـه: 108/4[ حدیـث تهنیـت را بـا ذکـر سـند از َبـراء بـن عـازب بـا لفـظ یاد شـده در 

صفحـۀ 178 روایـت کرده اسـت.

28. حافظ ابوعبداهلل گنجی شافعی )د. 658(�

وی )کفایـة الّطالـب: ص16 ]ص62[( گویـد: »حافـظ یوسـف بـن خلیـل دمشـقی در حلـب، از 

شـریف ابوالمعّمـر محّمـد بـن حیدرۀ حسـینی کوفی در بغداد، از ابوالغنائـم محّمد بن علی بن 

میمـون َنْرسـی در کوفـه، از ابوالمثنـی داِرم بـن محّمـد بـن زیـد َنْهشـلی، از ابوحکیـم محّمـد بـن 

ابراهیـم بـن سـری تمیمـی، از ابوالعّبـاس احمـد بـن محّمـد بـن سـعید َهْمدانـی _ مشـهور بـه 

ابن ُعْقـَده _ از ابراهیـم بـن ولیـد بـن َحّمـاد، از پـدرش، از یحیی بن َیْعلـٰی، از َحْرب بن صبیح، از 

خواهرزادۀ ُحَمید طویل ... _ تا پایان همان سند و متن که در صفحۀ 273 گذشت _ حدیث 

تهنیت را آورده است.«

29. شمس الّدین ابوالمظّفر سبط ابن جوزی حنفی )د. 654(�

وی )تذکـرة الخـواّص: ص18 ]ص29[( از کتـاب فضائـل تألیـف احمـد بـن حنبـل، بـا ذکـر سـند از 

َبـراء بـن عـازب، بـا همـان لفظ و سـند یاد شـده در صفحۀ 272 حدیث تهنیت را آورده اسـت.

.
ّ

30. عمر بن محّمد مال

او )وسـیلة المتعّبدیـن ]ج5/ق162/2[( حدیـث تهنیـت را بـا لفـظ احمـد از َبـراء بـن عـازب 

اسـت. آورده 

31. حافظ ابوجعفر محّب الّدین طبری شافعی )د. 694(�

ِضـره: 169/2 ]113/3[( بـه طریـق احمـد بـن حنبـل، از َبـراء بـن عـازب و زیـد بـن  او )الّریـاض الّنَ

ارقـم بـا لفـظ یـاد شـده؛ و نیـز همـو )ذخائـر العقبـی: ص67( از طریـق احمـد بـا لفـظ َبـراء بـن عازب، 

حدیث تهنیت را آورده است.

278/1
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وئی )د. 722(� 32. شیخ االسالم َحّمُ

ـمَطین: بـاب سـیزدهم ]77/1[( از شـیخ امـام ِعمادالّدیـن عبدالحافظ بن بدران _  او )َفراِئـد الّسَ

بـه نحـو قـراءت بـر او در مسـجدش در شـهر نابلـس _ از قاضی ابوالقاسـم عبدالّصمـد بن محّمد 

بـن ابی الفضـل انصـاری َحَرْسـتانی _ بـه نحـو اجـازه _ از ابوعبـداهّلل محّمد بن ابی الفضـل َفراوی 

کم ابوَیْعلـٰی زبیر  _ بـه نحـو اجـازه _ از شیخ الّسـّنه ابوبکـر احمـد بـن حسـین بیهقـی حافـظ، از حا

بـن عبـداهّلل نـوری، از ابوجعفـر احمـد بـن عبـداهّلل بـّزاز، از علـی بـن سـعید برقـی، از َضْمـرة بـن 

ربیعـه، از ابن َشـْوذب، از َمَطـر َوّراق، از َشـْهر بـن َحْوَشـب، از ابوهریـره ... _ بـا همان لفِظ خطیب 

بغـدادی کـه در صفحـۀ 233 گذشـت _ حدیـث تهنیـت را آورده اسـت.

همـو از امـام پارسـا وحیدالّدیـن محّمـد بـن ابی بکر بـن ابی یزید جوینی _ به نحـو قراءت بر 

وی در خیرآبـاد در جمـادی األولـی 663 _ از امـام سـراج الّدین محّمـد بـن ابی الفتـوح یعقوبـی _ 

بـه شـنیدار _ از پـدرش امـام فخرالّدیـن ابوالفتـوح بـن ابی عبـداهّلل محّمـد بن عمر بـن یعقوب، از 

شـیخ امـام محّمـد بـن علـی بن َفضـل قاری ]روایـت زیر را آورده اسـت[.

بـن محمـود  کدامـن فخرالّدیـن مرتضـی  پا امـام  از سـّید  ـمَطین: 64/1[  الّسَ ]َفراِئـد  نیـز همـو 

حسـینی اشـتری _ بـه نحـو اجـازه در 671 بـه روایـت از پـدرش _ از امـام مجدالّدیـن ابوالقاسـم 

ویة بـن محّمد جوینی، از  عبـداهّلل بـن محّمـد قزوینـی، از جمال الّسـّنه ابوعبـداهّلل محّمد بن َحّمُ

جمال اإلسـالم ابوالمحاسـن علی بن شـیخ اإلسـالم َفضل بن محّمد فاَرندی، از امام عبداهّلل 

بـن علـی _ وی پیشـوای دورۀ خـود و راهبـر طریقـت و پیشـگام مسـلمانان در شـریعت بـود _ از 

ابوالحسـن علـی بـن محّمـد بـن ُبْنـدار قزوینـی در مّکـه، از علـی بـن عمـر بـن محّمـد ِحْبـری _ بـه 

نحـو قـراءت بـر وی _ از محّمـد بـن ُعَبیـدۀ قاضـی، از ابراهیـم بـن حّجـاج، از َحّمـاد، از علـی بـن 

زید و ابوهارون َعْبدی، از َعدّی بن ثابت، از َبراء بن عازب روایت کرده است:

ــا بــه غدیــر خــّم رســیدیم. ایشــان صــالی  »در حّجــة الــوداع بــا رســول خدا؟ص؟ بازآمدیــم ت

نمــاز جماعــت داد. زیــر دو درخــت را بــرای پیامبــر؟ص؟ روبیدنــد. پــس پیامبــر؟ص؟ دســت علــی 
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را برگرفــت و فرمــود: ›آیــا مــن بیــش از مؤمنــان بر خودشــان والیــت ندارم؟‹گفتنــد: ›آری.‹ فرمود: 

›آیــا مــن بیــش از هــر مؤمنــی بــر خــودش والیــت نــدارم؟‹ گفتنــد: ›آری.‹ فرمــود: ›آیــا همســران 

ــر ایشــان ندارنــد؟‹ گفتنــد: ›آری.‹ پــس رســول خدا؟ص؟ فرمــود: ›پــس ایــن  مــن حــّق مــادری ب

ــاری کــن هــر کــه  ــدار و ی ــا! دوســت ب ــر او والیــت دارم. بارخدای مــوالی هــر کــس اســت کــه مــن ب

او را دوســت بــدارد و یــاری کنــد؛ و دشــمنی ورز بــا هــر کــه بــا او دشــمنی ورزد.‹ آن گاه، عمــر بــن 

خّطــاب بــه دیــدار علــی رفــت و گفــت: ›گــوارا بــاد تــو را ای زادۀ ابوطالــب کــه مــوالی هــر مــرد و زن 

مؤمــن گشــتی.‹

ایـن را امـام حافـظ شیخ الّسـّنه ابوبکـر احمـد بـن حسـین بیهقـی در فضائـل امیرالمؤمنیـن 

علـی؟ضر؟ آورده کـه مـن از خـّط مبـارک او نقـل کـردم.«

ـمَطین: 65/1[ از شـیخ امـام ِعمادالّدیـن عبدالحافـظ بـن بدران بن شـبل بن  همـو ]َفراِئـد الّسَ

طرحان1 َمْقِدسـی _ به نحو قراءت بر وی در شـهر نابلس _ و شـیخ نیک کردار محّمد بن عبداهّلل 

انصـاری َحَرسـتانی2 _ بـه نحـو اجـازه _ از ابوعبـداهّلل محّمـد بـن َفضـل َفـراوی _ بـه نحـو اجـازه _ از 

شـیخ امام ابوبکر احمد بن حسـین، از علی بن احمد بن ُعَبید، از احمد بن سـلیمان مؤدب، 

َمه، از علـی بـن زیـد بـن ُجْدعـان، از َعـدّی بـن 
َ
از عثمـان، از زیـد بـن حبـاب، از َحّمـاد بـن َسـل

ثابت، از َبراء روایت کرده است: »با رسول خدا؟ص؟ بازآمدیم تا ... _ همان حدیث _ .«

33. نظام الّدین قّمی نیشابوری.

روایت او با لفظ ابوسعید ُخْدری در صفحۀ 221 گذشت.

34. ولّی الّدین خسیب.

وی )ِمشـکاة الَمصابیـح: ص557 ]360/3[( _ نوشـته شـده در 737 _ از طریـق احمـد، از َبـراء 

بـن عـازب و زیـد بـن ارقـم، بـا لفـظ یـاد شـده در صفحـۀ 272 حدیـث تهنیـت را آورده اسـت.

1. در چاپ مرکز الغدیر، طرخان آمده است.)م.(

که روستایی است در حدود یک فرسنگی دمشق. ]معجم البلدان: 241/2[ 2. منسوب به َحَرستا 
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35. جمال الّدین زرندی مدنی )درگذشتۀ هفتصد و پنجاه و اندی(.

او )نظـم درر الّسـمطین ]ص109[( از طریـق حافـظ ابوبکـر بیهقـی بـا ذکـر سـند از َبـراء بن عازب، 

وئـی، حدیـث تهنیـت را آورده کـه در آن آمـده اسـت: » ... تـا در  بـا همـان لفـظ یـاد شـده از َحّمُ

روز پنج شـنبه 18 ذی الحّجـه بـه غدیـر خـّم رسـیدیم و صـالی نمـاز جماعـت درداده شـد ... .«

36. ابوالفدا اسماعیل بن کثیر شامی شافعی )د. 744(�

هایــه: 209/5 و 210 ]229/5[( بــا لفــظ احمــد بــن حنبــل، از َبــراء بــن عــازب، از  او )البدایــة و الّنِ

طریــق دو حافــظ ابوَیْعلــٰی موصلــی و حســن بــن ســفیان کــه ذکــر شــد؛ و نیــز از َبــراء، از طریــق 

ــد ــن زی ــی ب َمه، از عل
َ
ــل ــن َس ــاد ب ــری، از َحّم ــماعیل ِمْنق ــن اس ــی ب ــه، از موس ــر، از ابوُزْرع  ابن َجری

ــراء؛ و از حدیــث موســی بــن عثمــان َحْضَرمــی، از   و ابوهــارون َعْبــدی، از َعــدّی بــن ثابــت، از َب

هایــه )212/5 ]232/5[(  ابواســحاق َســبیعی، از َبــراء و زیــد بــن ارقــم؛ و در جــای دیگــر از البدایــة و الّنِ

از ابوهریره، با لفظ خطیب بغدادی، حدیث تهنیت را آورده است.

37. تقی الّدین َمْقریزی مصری )د. 845(�

وی )الُخطـط و اآلثـار: 223/2 ]388/1[( از طریـق احمـد، از َبـراء بـن عـازب، بـا همـان لفظ یاد 

شـده، حدیث تهنیت را آورده اسـت.

38. نورالّدین ابن َصّباغ مالکی مکی )د. 855(�

او )الفصـول المهّمـه: ص25 ]ص40[( حدیـث تهنیـت را از احمـد و حافـظ بیهقـی، از َبـراء بـن 

عـازب، بـا لفظ هـای یـاد شده شـان روایـت کـرده اسـت.

ْذَرعی شافعی )د. 876(�
َ
39. قاضی نجم الّدین ا

وی )بدیـع المعانـی: ص75( گویـد: »روایـت شـده اسـت کـه عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ چـون ایـن 

سـخن پیامبـر؟ص؟ : ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹ را شـنید، بـه 

علـی؟ضر؟ گفـت: ›گـوارا بـاد تـو را کـه مـوالی هـر مـرد و زن مؤمـن گشـتی.‹«
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40. کمال الّدین میبدی.

وی در شـرح دیـوان منسـوب بـه امیرالمؤمنیـن )ص406( حدیـث احمـد، از َبـراء بـن عـازب و زیـد 

بـن ارقـم را بـا همـان لفـظ یـاد شـده، آورده اسـت.

41. جالل الّدین سیوطی )د. 911(�

او )جمـع الجوامـع( حدیـث تهنیـت را بـه نقـل از حافـظ ابن ابی َشـیبه، بـا لفـظ یـاد شـده در 

صفحـۀ 272 آورده؛ چنـان کـه در کنـز العّمـال )397/6 ]133/13[( آمـده اسـت.

42. نورالّدین َسْملودی مدنی شافعی )د. 911(�

او )وفـاء الوفـا بأخبـار دار المصطفـی: 173/2 ]1018/3[( حدیـث تهنیـت را بـه نقـل از احمـد، بـا 

طریقش از َبراء و زید آورده است.

43. ابوالعّباس شلاب الّدین َقْسَسالنی )د. 923(�

دّنّیـه: 13/2 ]365/3[( در بـارۀ معنـای مولی و سـخن عمر: »موالی هر مؤمن 
ّ
وی )المواهـب الل

شـدی.« گوید: »مولی به معنای ولّی اسـت.«

44. سّید عبدالوّهاب حسینی بخاری )د. 932(�

لفظ او در صفحۀ 221 گذشت.

45. ابن َحَجر هیتمی )د. 973(�

او )الّصواعـق المحرقـه: ص26 ]ص44[( در بـارۀ مفـاد حدیـث غدیر گوید: »می پذیریم که علی 

اولـٰی اسـت؛ اّمـا ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه در امامـت هـم اولـٰی اسـت، بلکـه اولـٰی اسـت کـه 

از او پیـروی گـردد و بـه او تقـّرب جسـته شـود ... و ایـن همـان معنایـی اسـت کـه ابوبکـر و عمـر 

_ و فهـم ایشـان، مـا را بسـنده اسـت _ از ایـن سـخن دریافتنـد1؛ همـان گاه کـه پـس از شـنیدن 

1. بـه زودی سـخن درسـت در بـارۀ مفـاد ایـن حدیـث خواهـد آمـد و روشـن خواهـد شـد کـه حاضـران در آن اجتمـاع چیـزی 
یافته انـد، برداشـت نکردنـد. جـز آن چـه شـیعیان در
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سـخن پیامبـر؟ص؟ بـه علـی گفتنـد: ›ای زادۀ ابوطالـب! مـوالی هـر مـرد و زن مؤمن شـدی.‹ این 

را داَرُقْطنـی بـا ذکر سـند آورده اسـت.«

46. سّید علی بن شلاب الّدین َهْمدانی.

وی )موّدة القربی ]موّدت پنجم[( حدیث تهنیت را با لفظ َبراء آورده است.

47. سّید محمود شیخانی قادری مدنی.

او )الّصراط الّسوّی فی مناقب آل الّنبّی( گوید:

»ابوَیْعلـٰی و حسـن بـن سـفیان در مسـندهای خـود، از َبـراء بـن عـازب؟ضر؟ روایـت کرده اند: 

›در حّجـة الـوداع بـا رسـول خدا؟ص؟ همـراه بودیـم ... _ تـا پایـان لفـظ ذکر شـده از آن هـا _ .‹

حافظ ذهبی گوید: ›این حدیث حسـن اسـت و همۀ دانشـوران اهل سـّنت بر آن چه ذکر 

کردیـم، اّتفـاق دارنـد.‹ و اّمـا ایـن کـه کـدام بخـش از خطبۀ غدیر خّم صحیح اسـت؛ باید گفت 

کـه صحیـح چنیـن اسـت: ›پیامبـر؟ص؟ فرمـود: “آیـا مـن بیـش از هـر مؤمنـی بـر خـودش والیـت 

نـدارم؟” گفتنـد: “آری.” فرمـود: “پـس ایـن مـوالی هـر کـس اسـت کـه مـن بـر او والیـت دارم. 

بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کند؛ و دشـمنی ورز با هر که 

بـا او دشـمنی ورزد.” آن گاه، عمـر؟ضر؟ بـا علـی دیـدار نمـود و گفـت: “گـوارا بـاد تـو را کـه موالی هر 

مرد و زن مؤمن گشـتی.” این بود بخش صحیح و حسـن از این روایت؛ و در آن، از سـاخته های 

مّدعیان و دروغ زنان چیزی راه نیافته است... .‹«

همۀ گفتار وی در بخش گفت و گو در پیرامون سند حدیث غدیر خواهد آمد.

48. شمس الّدین1 ُمناوی شافعی )د. 1031(� 

وی )فیـض القدیـر: 218/6( گویـد: »چـون ابوبکـر و عمـر، حدیـث والیـت را شـنیدند، گفتنـد: 

›ای زادۀ ابوطالب! موالی هر مرد و زن مؤمن گشتی.‹ این را داَرُقْطنی، از سعد بن ابی وّقاص، 

با ذکر سند روایت کرده است.«

که به سهو، شمس الّدین آمده است.)غ.( 1. درسِت آن، زین الّدین است 
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49. شیخ احمد باکثیر مکی شافعی )د. 1047(�

او )وسـیلة المـآل فـی عـّد مناقـب اآلل ]ص117[( حدیث تهنیت را بـا لفظ َبراء بن عازب روایت 

کرده است.

50. ابوعبداهلل ُزْرقانی مالکی )د. 1122(�

وی )شـرح المواهـب: 13/7( گویـد: »داَرُقْطنـی، از سـعد روایـت کـرده اسـت کـه چـون ابوبکـر و 

عمـر ایـن سـخن را شـنیدند، گفتنـد: ›ای زادۀ ابوطالـب! مـوالی هـر مـرد و زن مؤمـن گشـتی.‹«

51. حسام الّدین بن محّمد بایزید سلاَرْنُپوری.

او )مرافض الّروافض( با لفظ یاد شده در صفحۀ 143 حدیث تهنیت را آورده است.

52. میرزا محّمد َبَدخشانی.

وی در دو کتابـش: مفتـاح الّنجـا فـی مناقب آل العبا ]برگۀ 57، نسـخۀ خّطـی 4842 در کتابخانۀ آیت 

اهّلل مرعشـی نجفـی[ و ُنـُزل األبـرار بمـا صـّح فـی أهـل البیـت األطهـار ]ص52[ حدیث تهنیـت را از َبراء و زید 

از طریـق احمـد نقل کرده اسـت.

53. شیخ محّمد صدرالعالم.

او )معــارج الُعلــی فــی مناقــب المرتضــی( از طریــق احمــد، از َبــراء و زیــد، حدیث تهنیــت را آورده 

است.

54. ابوولّی اهلل احمد ُعَمری ِدْهلوی )د. 1176(�

عبارت او در صفحۀ 144 گذشت.

55. سّید محّمد َصنعانی )د. 1182(�

وی )الّروضـة الّندّیـه شـرح الّتحفـة العلوّیـه ]ص155[( از محّب الّدیـن طبـری، حدیـث تهنیت را 

بـا ذکـر سـند از طریـق احمـد، از َبراء آورده اسـت.
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کْلنوی.
َ
56. مولوی محّمد مبین ل

وی )وسیلة الّنجاة ]ص102[( حدیث تهنیت را از َبراء و زید آورده است.

کْلنوی.
َ
57. مولوی ولّی اهلل ل

ـــظ  ـــا لف ـــت را ب ـــث تهنی ـــلین ]ص41[( حدی ـــّید المرس ـــت س ـــل بی ـــب اه ـــی مناق ـــن ف ـــرآة المؤمنی او )م

ــو را ای علـــی  ــا تـ ــر آمـــده اســـت: »به بـــه! خوشـ احمـــد آورده و ســـپس گفتـــه کـــه در روایتـــی دیگـ

کـــه ... گشـــتی.«

58. محّمد محبوب العالم.

او )تفسـیر شـاهی( حدیـث تهنیـت را از ابوسـعید ُخـْدری بـا لفـظ نیشـابوری _ چنـان کـه در 

صفحـۀ 221 گذشـت _ نقـل کـرده اسـت.

59. سّید احمد َزینی َدْحالن مکی شافعی )د. 1304(�

خانـدان  و  ابی طالـب  بـن  علـی  »عمـر؟ضر؟  گویـد:   )306/2 اإلسـالمّیه:  )الفتوحـات  او 

از  اسـت؛  رسـیده  او  از  بسـیار  سـخنان  بـاب،  ایـن  در  می داشـت.  دوسـت  را  رسـول خدا؟ص؟ 

جملـه: چـون پیامبـر؟ص؟ فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹ 

ابوبکر و عمر؟امهضر؟ گفتند: ›ای زادۀ ابوطالب! موالی هر مرد و زن مؤمن گشتی.‹«

60. شیخ محّمد حبیب اهلل ِشْنقیسی مدنی مالکی.

وی )کفایـة الّطالـب فـی حیـاة علـی بـن ابی طالـب: ص28( از طریق ابن َسـّمان، از َبـراء بن عازب؛ 

و از طریـق احمـد، از زیـد بـن ارقـم، بـا لفـظ یاد شـده، روایت یاد شـده را آورده اسـت.

بازگشت به آغاز

ایـــن تهنیـــت ریشـــه در خواســـت و فرمـــان پیامبـــر؟ص؟ داشـــت. بیعتـــی کـــه در آن روز 

ـــر  ـــد را کـــه مـــا را ب صـــورت پذیرفـــت، شـــادمانی ایشـــان را در پـــی آوْرد کـــه فرمـــود: »ســـپاس خداون

ـــا شـــکوه، آیـــۀ مبـــارک قـــرآن نـــازل شـــد کـــه کمـــال  جهانیـــان برتـــری بخشـــید.« نیـــز در همیـــن روز ب
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بخشـــیدن دیـــن و تمـــام ســـاختن نعمـــت و خشـــنودی خداونـــد را بـــه ســـبب ایـــن رویـــداد، بـــه 

ــد. ــان می فرمایـ ــت بیـ صراحـ

بــه همیــن جهــت بــود کــه دانشــور اهــل کتــاب، طــارق بــن شــهاب، در مجلــس عمــر بــن 

ــزول آن را عیــد می گرفتیــم.«2  ــود، روز ن ــازل شــده ب ــه1 در اّمــت مــا ن گــر ایــن آی  خّطــاب گفــت: »ا

و هیــچ یــک از حاضــران بــر ایــن ســخن او خــرده نگرفــت و عمــر رفتــاری نمــود کــه نوعــی تأییــد 

ــه شــمار می رفــت. ســخن او ب

ایـن، پـس از نـزول آیـۀ تبلیـغ بـود کـه در آن، گونـه ای تهدیـد بـه چشـم می خـوْرد کـه مبـادا بـه 

کـی از اقدام هـای متعّصبانـۀ مـردم، در ابـالغ ایـن سـخن صریـح و قاطـع و آشـکار  سـبب بیمنا

تأخیـری رخ دهـد.

این هـا، همـه، سـبب گشـته اند کـه روز غدیـر خـّم شـکوه و سـرافرازی و عـّزت و برتـری یابـد 

و مایـۀ شـادمانی پیامبـر دیـن خاتـم؟ص؟ و امامـان هدایـت و پیـروان ایشـان گـردد. ایـن همـان 

معنایی اسـت که ما از عید گرفتن این روز در نظر داریم و از جانب رسـول خدا؟ص؟ که فرات بن 

ابراهیـم کوفـی در سـدۀ سـوم، از محّمـد بـن َظهیر، از عبـداهّلل بن َفضل هاشـمی، از امام صادق، 

از پـدرش، از پدرانـش روایـت نمـوده، بـه بزرگـی یاد شـده اسـت:

»روز غدیـر خـّم برتریـن عیـد اّمـت مـن اسـت کـه در آن، خداونـد تعالـی مـرا فرمـان داد تـا 

برادرم علی بن ابی طالب را، نشـاِن راه هدایت اّمتم پس از خود سـازم. این همان روزی اسـت 

که خداوند در آن، دین را کامل سـاخت و نعمتش را بر اّمتم تمام فرمود و اسـالم را دین ایشـان 

برگزید.« نیز این سـخن رسـول خدا؟ص؟ در آن روز: »به من تبریک گویید؛ به من تبریک گویید.« 

1. مـراد، ایـن آیـه اسـت: »امـروز دینتـان را برایتـان کامـل کـردم و نعمـت خویش را بر شـما تمام سـاختم و اسـالم را دین شـما 
ـد: ص238-230�

ّ
برگزیـدم.« ]مائـده/3[ بنگریـد به: همین مجل

2. پیشـوایان پنجگانـه ایـن خبـر را بـا ذکـر سـند آورده انـد: مسـلم ]الّصحیـح: 517/5[؛ مالـک؛ بخـاری؛ ِترِمـذی ]الّسـنن: 
کـه در تیسـیر الوصـول )122/1 ]145/1[( آمـده و َطحـاوی )مشـکل اآلثـار:  233/5[؛ َنسـائی ]الّسـنن: 420/2[؛ چنـان 
 ]65/1 ]المسـند:  احمـد  از   ،)14/2 )الّتفسـیر:  ابن َکثیـر  ]مـج4/ج82/6[(؛   46/6 البیـان:  )جامـع  طبـری   196/3(؛ 

و بخاری؛ و نیز جمعی دیگر روایت نموده اند.
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در  کـرده،  روایـت  را  آن  َخرگوشـی  کـه حافـظ  ایـن حدیـث  معنـا حکایـت می کنـد.  از همیـن 

صفحۀ 274 گذشت.

امیرالمؤمنیـــن علـــی بـــن ابی طالـــب؟ع؟ نیـــز از پیامبـــر؟ص؟ دنبالـــه روی کـــرد کـــه ایـــن روز را عیـــد 

ـــروه  ـــود، در خطبـــه اش فرمـــود: »ای گ ـــر شـــده ب ـــا هـــم براب ـــر خـــّم ب گرفـــت و در روزی کـــه جمعـــه و غدی

مؤمنـــان! همانـــا خداونـــد؟زع؟ در ایـــن روز دو عیـــد بـــزرگ باشـــکوه قـــرار داده کـــه هیـــچ یـــک، بی دیگـــری 

کاری اش را نـــزد شـــما آشـــکار نمایـــد و بـــه راه هدایـــت رهنمونتـــان گـــردد و  برپـــا نگـــردد؛ تـــا همـــۀ زیبـــا

شـــما را دنباله رونـــدۀ کســـانی ســـازد کـــه از نـــور هدایتـــش بهره منـــد شـــده اند و در راه میانـــه اش راهتـــان 

کســـازی از کردارهـــای  َبـــَرد و بخشـــش گـــوارای خویـــش را بـــر شـــما افـــزون فرمایـــد. پـــس جمعـــه را روز پا

پیشـــین و شســـت و شـــو از گناهـــان هفتـــه و یادکـــردی بـــرای مؤمنـــان و نمـــودار بیـــم ورزی تقواپیشـــگان 

ســـاخت و در آن، پـــاداش کارهـــا را چندیـــن برابـــر پـــاداش کارهـــای دیگـــر روزهـــای هفتـــه قـــرار داد و آن 

را چنـــان ســـاخت کـــه جـــز بـــا فرمـــان پذیرفتـــن از امـــر و نهـــی خداونـــد و اطاعـــت فروتنانـــه از آن چـــه کـــه 

او بـــه آن هـــا ترغیـــب و دعـــوت فرمـــوده، ســـامان نیابـــد. پـــس توحیـــد خداونـــد راســـت نگـــردد، مگـــر بـــا 

ــت؛ و  ــان والیـ ــه والیـــت صاحبـ ــر بـ ــود، مگـ ــه نشـ ــن پذیرفتـ ــرش؟ص؟ ؛ و دیـ ــّوت پیامبـ ــرش نبـ پذیـ

فرمانبـــری از خـــدا ســـامان نگیـــرد، مگـــر بـــا چنـــگ زدن بـــه رشـــته های او و اهـــل والیتـــش. از ایـــن رو، 

در روز غدیـــر خـــّم پیامـــی بـــر پیامبـــرش؟ص؟ فرســـتاد کـــه نشـــانگر ارادۀ وی در بـــارۀ بنـــدگان مخلـــص و 

ـــود و او را امـــر فرمـــود کـــه ایـــن پیـــام را برســـاند و از شـــبهه ورزان و منافقـــان بیـــم نداشـــته  ـــده اش ب برگزی

باشـــد؛ و تضمیـــن فرمـــود کـــه او را از شـــّر آنـــان نـــگاه دارد ... خدایتـــان رحمـــت نمایـــد؛ پـــس از پایـــان 

یافتـــن ایـــن همایـــش، بـــر خانـــوادۀ خـــود گشاده دســـتی کنیـــد و بـــه برادرانتـــان نیکـــی ورزیـــد و 

خداونـــد؟زع؟ را بـــه ســـبب نعمتـــش شـــکر گزاریـــد و بـــا هـــم بـــه وحـــدت گراییـــد تـــا خداونـــد 

پراکندگی تـــان را بـــه اّتحـــاد تبدیـــل فرمایـــد؛ و بـــه هـــم نیکـــی نماییـــد تـــا خـــدا از الفتـــش بـــه شـــما بهـــره 

ـــاداش  ـــاس آن کـــه او در ایـــن روز پ ـــه پ ـــه کنیـــد، ب ـــه یکدیگـــر هدی ـــد ب رســـاند؛ و از نعمت هـــای خداون

ـــوکاری در آن،  ـــه نیک ـــوده ک ـــّرر فرم ـــن مق ـــاخته و چنی ـــر س ـــای دیگ ـــر عیده ـــن براب ـــان را چندی اعمالت

مـــال را پربهـــره و عمـــر را افـــزون می کنـــد و مهـــرورزی، رحمـــت و مهـــر خداونـــد را جلـــب می نمایـــد. 
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پـــس بـــا همـــۀ تـــوان، از وجـــود و قـــدرت خـــود بـــرای بـــرادران و خانواده تـــان مایـــه گذاریـــد و در 
دیدارهاتان، شادمانی و سرور را ابراز نمایید ... . _ تا پایان خطبه _ .«1

امامــان معصــوم؟مهع؟ نیــز حــّق ایــن روز را شــناخته، آن را عیــد نامیــده و عیدداشــتنش را به 

همــۀ مســلمانان فرمــان داده انــد و فضیلــت آن و پــاداش انجــام دادن کار نیــک در ایــن روز را 

ترویــج فرموده انــد. در تفســیر فــرات بــن ابراهیــم کوفــی ]ص117[ ضمــن تفســیر ســورۀ مائــده، از جعفــر 

بــن محّمــد َاْزدی، از محّمــد بــن حســین صائــغ، از حســن بــن علــی صیرفــی، از محّمــد بــّزاز، از 

فرات بن احنف روایت شده است:

»بـه امـام صـادق؟ع؟ گفتـم: ›فدایـت شـوم! آیـا مسـلمانان را عیـدی برتـر از ِفْطـر و قربـان 

و جمعه و عرفه هست؟‹

امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: ›آری. برتریـن و بزرگ تریـن و شـریف ترین عیـد نـزد خداوند، روزی 

اسـت که در آن، دین را کمال بخشـید و بر پیامبرش محّمد این آیه را نازل فرمود: “امروز دینتان 

را برایتان کامل کردم و نعمت خویش را بر شـما تمام سـاختم و اسـام را دین شـما برگزیدم.”‹ ]مائده/3[

گفتم: ›آن، چه روزی است؟‹

را  خویـش  از  پـس  امـام  و  جانشـین  می خواسـتند  بنی اسـرائیل  پیامبـران  ›هـرگاه  فرمـود: 

تعییـن کننـد، آن روز را عیـد قـرار می دادنـد. و ایـن، همـان روز اسـت کـه رسـول خدا؟ص؟ علـی را 

 نشـانۀ راه هدایـت مـردم سـاخت و آن آیـات در بـاره اش نـازل گشـت و دیـن در آن کمـال یافـت 

و نعمت بر مؤمنان تمام گشت.‹

گفتم: ›در سال، این، کدامین روز است؟‹

 فرمـــود: ›روزهـــا پـــس و پیـــش می شـــوند؛ گاه در شـــنبه قـــرار می گیـــرد و گاه در یک شـــنبه 
و دوشنبه تا دیگر روزهای هفته.‹2

کرده است. گزارش  1. شیخ الّطائفه طوسی )مصباح المتهّجد: ص524 ]ص698[( این خطبه را 

2. ظاهـرًا در ایـن حدیـث افتادگـی رخ داده و شـاید هـم ایـن، همـان روایـت باشـد کـه از کلینی، از امام صـادق؟ع؟ خواهد 
آمـد و روز 18 ذی الحّجـه را روز عیـد غدیـر خّم دانسـته اسـت.
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گفتم: ›در این روز، کدام کار شایستۀ انجام دادن است؟‹

ــاس  ــه پ ــادمانی ب ــد و ش ــپاس خداون ــکر و س ــاز و ش ــادت و نم ــۀ عب ــود: ›آن روز هنگام فرم

نعمــت والیــت مــا اســت کــه خــدا بــه شــما ارزانــی فرمــوده اســت. مــن دوســت مــی دارم کــه شــما 

در ایــن روز، روزه بگیریــد.‹«

در کافـی ثقـة اإلسـالم کلینـی )3031/1 ]148/4[( از علـی بـن ابراهیـم، از پـدرش، از قاسـم بـن 

یحیی، از جّدش حسن بن راشد روایت شده است:

»بـه امـام صـادق؟ع؟ گفتـم: ›فدایـت شـوم! آیـا جـز دو عیـد ]ِفْطـر و قربـان[ مسـلمانان را 

هسـت؟‹ عیـدی 

فرمود: ›آری، ای حسن! عیدی هست که از آن دو گرامی تر و برتر است.‹

گفتم: ›آن، چه روزی است؟‹

فرمود: ›روزی که امیرالمؤمنین؟ع؟ نشانۀ راه هدایت مردم گشت.‹

گفتم: ›فدایت شوم! در آن روز، شایسته است که کدام کار را انجام دهیم؟‹

فرمود: ›ای حسـن! روزه بگیر و فراوان بر محّمد و خاندانش صلوات بفرسـت و از کسـانی 

کـه بـه ایشـان سـتم کردنـد، نـزد خداونـد بیـزاری جـو. پیامبـران _ صلـوات اهّلل علیهـم _ بـه جانشـینان 

خویـش فرمـان می دادنـد کـه روز تعییـن وصـّی را عیـد بگیرنـد.‹

گفتم: ›پاداش روزه گیرندۀ این روز چیست؟‹

فرمود: ›اجر 60 ماه روزه.‹2«

از پـدرش،  بـن سـالم،  از عبدالّرحمـان  زیـاد،  بـن  از سـهل  الکافـی )204/1 ]149/4[(  نیـز در 

اسـت: شـده  روایـت 

»از امام صادق؟ع؟ پرسیدم: ›آیا مسلمانان را جز روز جمعه و قربان و ِفْطر عیدی هست؟‹

فرمود: ›آری؛ عیدی بزرگ تر از همه.‹

1. در چاپ مرکز الغدیر، 303/1 به صورت 203/1 آمده است.)م.(

که همۀ راویان آن ثقه هستند، در صفحۀ 693 خواهد آمد. 2. چنین پاداشی به نقل از روایت حافظان با سندهایی 
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گفتم: ›فدایت شوم! کدام عید؟‹

فرمـود: ›روزی کـه رسـول خدا؟ص؟ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را تعییـن کـرد و فرمـود: “هـر کـه مـن بـر 

وی والیت دارم، علی نیز موالی او است.”‹

گفتم: ›آن، کدام روز است؟‹

فرمود: ›تو را به روز آن، چه کار؟ سال می گردد ]و روز آن متفاوت می شود[؛ اّما هجدهمین 

روز ذی الحّجه است.‹

گفتـــم: ›در ایـــن روز، روا اســـت کـــه چـــه کاری انجـــام دهیـــم؟‹ فرمـــود: ›خداونـــد _ یـــادش 

گرامـــی بـــاد! _ را بـــا روزه و عبـــادت و ذکـــر محّمـــد و خاندانـــش، یـــاد نماییـــد؛ کـــه رســـول خدا؟ص؟ بـــه 

امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ ســـفارش نمـــود تـــا ایـــن روز را عیـــد گیـــرد؛ و همیـــن کار را پیامبـــران نیـــز انجـــام 

عیـــد را  ایشـــان  تعییـــن  روز  کـــه  می دادنـــد  فرمـــان  خویـــش  جانشـــینان  بـــه  و   می دادنـــد 

 قرار دهند.‹«

همو با ذکر سـند از حسـین بن حسـن حسـینی، از محّمد بن موسـی َهْمدانی، از علی بن 

َحّسـان واسـطی، از علـی بـن حسـین َعْبـدی روایـت کـرده اسـت: »از امـام صـادق؟ع؟ شـنیدم: 

›نـزد خداونـد، روزۀ عیـد غدیـر در هـر سـال، برابـر اسـت بـا 100 حـج و 100 عمـرۀ نیکـوی پذیرفتـه 

شـده؛ و آن روز، عیـد برتـر خداونـد اسـت _ تـا پایـان حدیـث _ .‹«

در خصال شیخ ما صدوق ]ص264[ با ذکر سند از مفضل بن عمر روایت شده است:

»به امام صادق؟ع؟ گفتم: ›مسلمانان چند عید دارند؟‹

فرمود: ›چهار عید.‹

گفتم: ›دو عید ]قربان و ِفْطر[ و جمعه را می شناسم.‹

فرمـــود: ›برتریـــن و گرامی تریـــن عیـــد، روز 18 ذی الحّجـــه اســـت و آن، روزی اســـت کـــه 

رســـول خدا؟ص؟ امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ را برپـــا نمـــود و نشـــانۀ راه هدایـــت اّمـــت ســـاخت.‹

گفتم: ›انجام کدام کار در این روز بر ما واجب است؟‹
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فرمـــود: ›بـــر شـــما واجـــب1 اســـت روزۀ ایـــن روز، بـــرای شـــکرگزاری خداونـــد و ســـپاس از وی؛ 

گرچـــه او را می ســـزد کـــه هـــر ســـاعت شـــکرش ادا گـــردد. پیامبـــران بـــه جانشـــینان خویـــش فرمـــان 

می دادنـــد تـــا روزی را کـــه وصّیـــی در آن تعییـــن می شـــود، روزه بگیرنـــد و عیـــد قـــرار دهنـــد _ تـــا 

پایـــان حدیـــث _ .‹«

در مصبـاح المتهّجـد شـیخ الّطائفـه طوسـی )ص513 ]ص680[( از داوود َرّقـی، از ابوهـارون عّمـار 

بـن َحریـز َعْبـدی روایـت شـده اسـت: 

»در 18 ذی الحّجـه نـزد امـام صـادق؟ع؟ رفتـم و او را روزه دار یافتـم. بـه مـن فرمـود: ›امـروز 

روزی اسـت بـزرگ کـه خداونـد احترامـش را بـر مؤمنـان بـس عظیـم شـمرده و دیـن را بر ایشـان در 

این روز کامل فرموده و نعمت را بر آنان تمام سـاخته و پیمان و عهدی را که از ایشـان سـتانده، 

تجدید فرموده است.‹

از او پرسـیدند: ›پـاداش روزۀ ایـن روز چیسـت؟‹ فرمـود: ›امـروز روز عید و شـادمانی و سـرور 

و نیـز هنـگام روزه، بـرای شـکرگزاری از خداونـد اسـت و پـاداش روزۀ آن برابـر اسـت بـا روزۀ 60 مـاه 

حـرام ... _ تـا پایـان حدیث _ .‹«

یثـی، روایت کـرده که امام 
َ
عبـداهّلل بـن جعفـر ِحْمَیـری، از هـارون بن مسـلم، از ابوالحسـن ل

صـادق؟ع؟ خطـاب بـه دوسـتاران و شـیعیانی کـه نـزدش حاضـر بودنـد، فرمـود: »آیـا روزی را 

می شناسـید کـه خداونـد بـا آن اسـالم را اسـتواری بخشـید و نشـانۀ راه دیـن را آشـکار فرمـود و آن 

را عید ما و دوستاران و پیروانمان قرار داد؟«

گفتند: »خداوند و رسـول و فرزند رسـولش داناترند. سـرور ما! آیا آن روز، عید ِفْطر اسـت؟« 

فرمـود: »نـه!« گفتنـد: »پـس روز عیـد قربـان اسـت؟« فرمـود: »نـه! ایـن دو روز باشـکوه و گرامی اند؛ 

اّما روز آشـکار کردن نشـانۀ راه دین، گرامی تر از آن دو اسـت. آن روز، هجدهم ذی الحّجه اسـت 

کـه چـون رسـول خدا؟ص؟ از حّجـة الـوداع بازگشـت، به غدیر خّم رسـید و ... .«

کـه از تعابیـر  گونـه  کـه شـامل اسـتحباب نیـز می شـود؛ همـان  کار، جـزء سـّنت اسـت  کـه ایـن  1. مـراد از وجـوب آن اسـت 
کاربـرد را در فقـه، نظایـر فـراوان اسـت. روایـات دیگـر برمی آیـد. ایـن 
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در حدیـث ِحْمَیـری، پـس از یادکـردن از نمـاز شـکر روز غدیـر خّم، آمده اسـت: »در سـجده 

بگـو: ›بارخدایـا! روی خویـش را می گشـاییم در روز عیدمـان کـه مـا را در آن، بـه والیـت موالمـان، 

امیرالمؤمنیـن علـی بـن ابی طالـب _ صّلی اهّلل علیه _ شـرافت بخشـیدی.‹«

فّیاض بن محّمد بن عمر طوســی در ســال 259 در 90 ســالگی گزارش داده که ابوالحســن 

علــی بــن موســی الّرضــا؟ع؟ را در روز غدیــر خــّم دیــده کــه گروهــی از خــواص نــزدش حاضــر 

ک  بوده انــد و او ایشــان را بــرای افطــار نــگاه داشــته و بــه خانه هاشــان خــوراک و هدیــه و پوشــا

 و حّتــی انگشــتری و کفــش فرســتاده و وضــع ایشــان و اطرافیانــش را متحــّول فرمــوده و وســایل 

مــورد اســتفادۀ آنــان را نــو نمــوده و از فضیلــت و برتــری ایــن روز برایشــان ســخن گفتــه اســت.

در مختصـر بصائـر الّدرجـات، بـا ذکـر سـند از محّمـد بـن عـالء َهْمدانـی واسـطی و یحیـی بـن 

َجریـح بغـدادی روایـت شـده اسـت: »بـا هـم در قـم بـه دیـدار احمـد بـن اسـحاق قمـی، از یـاران 

امـام ابومحّمـد عسـکری )د. 260( رفتیـم و دِر خانـۀ وی را کوبیدیم. از خانه اش دخترکی عراقی 

بیرون آمد. ما در بارۀ احمد از او پرسـیدیم. گفت: ›مشـغول برگزاری عید اسـت؛ زیرا امروز عید 

غدیـر  و  ِفْطـر  و  قربـان  چهارنـد:  شـیعه  عیدهـای  اهّلل!  ›سـبحان  گفتیـم:  مـی رود.‹  شـمار   بـه 

و جمعه ... .‹ _ تا پایان حدیث _ «
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ــت  ــا همــۀ اّم ــا ایــن جــا از رهگــذر بررســی و تحقیــق، حقیقــت ایــن عیــد و ارتبــاط آن ب ت

اســالم دانســته شــد. پیشــینۀ ایــن عیــد بــه دوران پیامبــر؟ص؟ می رســد و از آن پــس، از امامــی بــه 

امامــی اســتمرار یافتــه و پیشــوایان دیــن آن را شناســانده و امانتــداران وحــی یــادش را اســتوار 

جّدشــان  پــی  از  الّرضــا  ابوالحســن  امــام  و  صــادق  ابوعبــداهّلل  امــام  همچــون  داشــته اند، 

ــه  ــوز نطفــۀ آل بوی ــات یافتنــد، هن ــه ایــن دو امــام وف ــوات اهّلل علیهــم _ . آن گاه ک امیرالمؤمنیــن _ صل

بســته نشــده بــود و احادیــث ایشــان در تفســیر فــرات و الکافــی در ســدۀ ســوم درج اســت. ایــن 

کنــون اســت؛ یعنــی  احادیــث، مآخــذ و منابــع شــیعیان در عیــد دانســتن غدیــر خــّم از دیربــاز تا

از همان هنگام که آن کلمات زّرین از آن معادن ُحکم و حکمت صادر گشت.

کنون که این حقیقت دانسـته شـد، باید از ُنَویری و َمْقریزی در بارۀ این سخنشـان سـؤال  ا

کرد: »این عید را معّزالّدوله علی بن بویه در سـال 352 بنیان نهاد.« ُنَویری )نهایة ااَلَرب فی فنون 

األدب: 177/1 ]184/1[( در بیان عیدهای اسالمی گوید:

ــه در روز  ــبب کـ ــدان سـ ــد؛ بـ ــر نهاده انـ ــاخته و نامـــش را غدیـ ــیعیان برسـ ــد را شـ »یـــک عیـ

ـــوده کـــه  ـــر آبگیـــری ب ـــد. غدی ـــرادر خویـــش خواْن ـــن ابی طالـــب را ب غدیـــر خـــّم، پیامبـــر؟ص؟ علـــی ب

گرفتـــه بـــوده  چشـــمه ای در آن می ریختـــه و پیرامونـــش را درختـــان انبـــوه و درهم پیچیـــده فرا

اســـت. میـــان غدیـــر و آن چشـــمه، مســـجد پیامبـــر؟ص؟ اســـت. روزی کـــه اینـــان عیـــدش 

ـــرا آن برادرخواندگـــی در همیـــن روز در ســـال دهـــم  ـــد، هجدهـــم ذی الحّجـــه اســـت؛ زی خوانده ان
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هجـــری، ســـال حّجـــة الـــوداع، رخ داده اســـت. شـــیعیان شـــب ایـــن روز را بـــه نمـــاز احیـــا 

می کننـــد و در صبحگاهـــش تـــا پیـــش از ظهـــر، دو رکعـــت نمـــاز می گزارنـــد و آیینشـــان در ایـــن 

روز، پوشیدن جامۀ نو و آزاد کردن بندگان و احسان به غریبگان و قربانی کردن است.

نخســـت کســـی کـــه ایـــن عیـــد را برنهـــاد، معّزالّدولـــه ابوالحســـن علـــی بـــن بویـــه اســـت؛ 

آوْرد.  در ســـال 352 خواهیـــم  زندگانـــی وی  بخـــش  در  بـــه خواســـت خداونـــد  کـــه   چنـــان 

چـــون شـــیعیان چنیـــن عیـــدی را بدعـــت نهادنـــد و آن را ســـّنت خویـــش کردنـــد، عـــوام اهـــل 

 ســـّنت نیـــز در ســـال 389 روزی بـــرای شـــادمانی، هماننـــد عیـــد شـــیعیان، برنهادنـــد و آن را

شـــدن  وارد  هنـــگام  روز،  ایـــن  کـــه  گفتنـــد  و  دادنـــد  قـــرار  شـــیعه  عیـــد  از  پـــس  روز  هشـــت 

رســـول خدا؟ص؟ و ابوبکـــر صّدیـــق بـــه غـــار اســـت. آنـــان نیـــز در ایـــن روز بـــه آرایـــش و گنبـــد ســـاختن 

و آتـــش افروختـــن می پردازنـــد.«

نیسـت شـرعی  عیـدی  غدیـر  »عیـد  گویـد:   )]388/1[  222/2 اآلثـار:  و  )الُخطـط   َمْقریـزی 

 و هیچ یک از پیشینیان اّمت که کارش نمونه برداشتنی باشد، چنین نکرده است. نخستین 

بـار کـه ایـن روز در عـراق عیـد گرفتـه شـد، در روزگار معّزالّدولـه علـی بن بویه بود که در سـال 352 

ایـن عیـد را برنهـاد و از آن هنـگام شـیعیان این روز را عید می گیرند.«

مـن چـه توانـم گفـت در بـارۀ پژوهشـگری کـه پیـش از تحقیـق در بـارۀ تاریـخ شـیعه، راجـع 

بـه آن دسـت بـه قلـم می َبـرد؛ یـا حقیقـت را می دانـد، اّمـا هنـگام نوشـتن، آن را بـه فراموشـی 

می سـپارد؛ یـا بـه سـبب توطئـۀ شـبانگاهی از حقیقـت چشـم می پوشـد؛ یـا خـود، نمی دانـد کـه 

چـه می گویـد؛ و یـا بـه آن چـه می گویـد، اهّمّیـت نمی دهـد!

آیـا ایـن مسـعودی )د. 346( نیسـت کـه در الّتنبیـه و االشـراف )ص221( می گویـد: »فرزنـدان

آیـا ایـن کلینـی )د. 329( نیسـت کـه  بـزرگ می شـمارند.«؟   و شـیعیان علـی؟ضر؟ ایـن روز را 

حدیـث عیـد غدیـر را در الکافـی ]149/4[ روایـت کـرده اسـت؟ آیـا پیـش از او فـرات بـن ابراهیـم 

کوفـی مفّسـر کـه در طبقـۀ اسـتادان کلینـی جـای دارد، حدیـث دیگـر عیـد غدیـر را در تفسـیرش 
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]ص117[ _ ایـن تفسـیر نـزد مـا هسـت _ روایـت نکـرده اسـت؟ ایـن کتاب هـا پیـش از تاریـخ مـورد 

اّدعای ُنَویری و َمْقریزی )د. 352( تألیف گشته اند!

آیـا ایـن فّیـاض بـن محّمـد بـن عمر طوسـی نیسـت کـه در سـال 259 از این عید خبـر داده 

 و گـزارش کـرده کـه امـام رضـا _ سـالم اهّلل علیـه _ )د. 203( ایـن روز را عیـد می گرفتـه و از فضیلـت 

و سابقۀ آن سخن می گفته و این را از پدرانش، از امیرالمؤمنین؟ع؟ روایت می کرده است؟

امـام صـادق؟ع؟ )د. 148( همـۀ این هـا را بـه اصحابـش آموختـه و ایشـان را از ایـن سـّنت 

گاهی داده؛ همان گونه که میان  پیامبران که روز تعیین جانشـینان خود را عید می گرفته اند، آ

پادشـاهان و امیـران مرسـوم بـوده کـه روز بـر تخت نشسـتن پادشـاه را عیـد می گرفته انـد. از دیرباز 

 پیشـوایان دیـن؟مهع؟ بـه شـیعیان خـود فرمـان می داده انـد کـه در ایـن روز، کارهـای نیکـو کننـد

 و دعاهـای مخصـوص آن را بخواننـد و اعمـال و طاعـات ویـژۀ آن را بـه جـا آورنـد. حدیثـی کـه 

از مختصـر بصائـر الّدرجـات نقـل شـد، نشـان می دهـد کـه در اوایـل سـدۀ سـوم هجـری، ایـن عید از 

اعیـاد چهارگانـۀ مشـهور میـان شـیعیان بـوده اسـت.

ایـن اسـت حقیقـت عیـد غدیـر؛ اّما آن دو تن که خواسـته اند به شـیعه اّتهامـی بزنند، این 

پیشـینۀ شایسـته را انکار کرده و این سـّنت را بدعتی منسـوب به معّزالّدوله قلمداد نموده اند، 

با این گمان که تاریخ دانی به گفتار ایشـان دسـت نمی یابد و به حسـاب سخنشـان نمی رسـد!

 »پــس حــق بــه ثبــوت رســید و کارهــای آنــان باطــل شــد. در همــان جــا مغلــوب شــدند و خــوار 

و زبون بازگشتند.« ]اعراف/118 و 119[
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دانسـته شـد کـه در ایـن روز، دارنـدۀ جایـگاه خالفـت بـزرگ اسـالمی و جانشـین والیـت 

نبـوی تعییـن گشـت. از ایـن رو، سـزاوار اسـت کـه تـاج نهادن در ایـن روز صورت گیـرد، به چیزی 

کـه لبـاس و زیـور پادشـاهان و امیـران اسـت. البّتـه برنهـادن تاج های زرنشـان آراسـته بـه گوهر، از 

عـادات پادشـاهان ایرانـی بـوده و عـرب بـه جـای آن، از عمامه اسـتفاده می کرده اسـت. عمامه 

»عمامه هـا  اسـت:  فرمـوده  پیامبـر؟ص؟  رو،  ایـن  از  و  بـوده  عـرب  اشـراف  و  بـزرگان  مخصـوص 

تاج هـای عربنـد.« ایـن حدیـث را ُقضاعـی و دیلمـی روایـت کرده انـد و سـیوطی )الجامـع الّصغیـر: 

هایـه فـی غریـب الحدیـث و األثـر ]199/1[( آن را  155/2 ]193/2[( آن را صحیـح شـمرده و ابن اثیـر )الّنِ

نقل کرده است.

نقـره  و  پادشـاهی  افسـر  یعنـی  »تـاج  گویـد:   )12/2 العـروس:  )تـاج  َزبیـدی  حنفـی   مرتضـی 

و عمامـه. معنـای اخیـر از بـاب تشـبیه اسـت. جمـع آن، تیجـان و اتـواج اسـت. عـرب، عمامـه 

را تـاج گویـد. در حدیـث آمـده اسـت: ›عمامه هـا تاج هـای عربنـد.‹ و تـاج، آن اسـت کـه بـرای 

پادشـاهان از طـال و گوهـر سـاخته شـود. مـراد ایـن حدیـث آن اسـت کـه عمامه هـا ]بـرای عـرب[ 

بـه منزلـۀ تاج هـا بـرای شـاهانند؛ چـرا که بیشـینۀ عـرب در صحراها سـربرهنه اند یا نوعـی کاله بر 

َجـه یعنی:  سـر می نهنـد و کم تـر دارای عمامه انـد. تـاج شـاهان عجـم، افسـر پادشـاهی اسـت. تّوَ

›او را سـروری بخشـید و عمامـه بـر سـرش نهـاد.‹«

ـم؛ یعنـی سـروری یافـت. و این  همـو )همـان: 410/8( گویـد: »از واژه هـای مجـازی اسـت: ُعِمّ
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ج بـه کار رود،  بـدان سـبب اسـت کـه تـاج عـرب، عمامـه اسـت. پـس چنـان کـه بـرای عجـم، ُتـِوّ

م‹ و هـرگاه مردی را  ـم المعّمَ ـم اسـتفاده شـود. شـاعر گفتـه اسـت: ›و فیهـُم اذ ُعِمّ بـرای عـرب، ُعِمّ

سـیادت می بخشـیدند، عمامـۀ سـرخ بـر سـرش می نهادنـد؛ اّمـا ایرانیـان بر سـر شاهانشـان تاج 

ج می گفتنـد.« می نهادنـد و بـه چنیـن کسـی متـّوَ

ْنجی )نــور األبصــار: ص25 ]ص58[( یکــی از القــاب رســول خدا؟ص؟ را »صاحــب الّتــاج« 
َ
ِشــْبل

ــده،  ــث آم ــه در حدی ــه ک ــان گون ــرا هم ــت؛ زی ــه اس ــاج، عمام ــراد از ت ــت: »م ــه اس ــته و گفت دانس

عمامه ها تاج های عربند.«

از شـکوه  کـه حکایـت  بـه شـیوه ای خـاص  روز،  ایـن  در  پایـه، رسـول خدا؟ص؟  بـر همیـن 

و بزرگـی داشـت، عمامـه بـر سـر علـی؟ع؟ گذاشـت و بـا دسـت مبارکـش، عمامـۀ خویـش را کـه 

سـحاب نام داشـت، در آن اجتماع شـکوهمند بر سـر وی نهاد. این کار نشـان از آن داشـت که 

علـی، بـا بـر سـر گرفتـن عمامۀ ایشـان، همـان امارتی را یافته که پیامبر؟ص؟ داشـته اسـت، با این 

گانه[. تفاوت که ابالغ کنندۀ همان پیام ایشان و جانشین او گشته ]نه پیامبری جدا

َبَغـوی  ابن َمنیـع  و  ص23[  ]المسـند:  َطیاِلسـی  ابـوداوود  و  ابی َشـیبه  بـن  عبـداهّلل   حافـظ 

و ابوبکـر بیهقـی _ چنـان کـه در کنـز العّمال )60/8 ]482/15[( آمده اسـت _ از علـی روایت کرده اند: 

از پشـت سـرم  را  و قـدری  نهـاد  بـر سـرم  را  »رسـول خدا؟ص؟ در روز غدیـر خـّم، عمامـۀ خویـش 

آویخـت _ و در عبارتـی: یـک طـرف آن را بـر دوشـم افکنـد _ و فرمـود: ›همانـا خداونـد در هنگامـۀ 

بـدر و حنیـن، مـرا بـا فرشـتگانی یـاری فرمـود کـه ایـن گونـه عمامه را بر سـر داشـتند.‹ و نیـز فرمود: 

›هرآینـه عمامـه مـرز میـان کفـر و ایمـان اسـت.‹«

سـّید احمـد ُقشاشـی1 )الّسـمط المجیـد ]ص99[( ایـن روایـت را از طریـق سـیوطی، از بـزرگان 

چهارگانـه آورده اسـت.

یر، از عبدالّرحمــان بــن َعــدّی  در کنــز العّمــال )60/8 ]483/15[( از مســند عبــداهّلل بــن ِشــِخّ

ی را آورده و او را ستوده است. 1. او در 1071 درگذشته است. محّبی )خالصة األثر: 343/1-346( شرح حال و
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بحرانــی، از بــرادرش عبداالعلــی بــن َعــدّی روایــت شــده اســت: »رســول خدا؟ص؟ علــی بــن 

 ابی طالــب را فراخواْنــد و بــر ســر او عمامــه نهــاد و یــک طرفــش را از پشــت ســرش آویخــت. 

_ حدیث از دیلمی است. _ «

از حافــظ دیلمــی ]الفــردوس بمأثــور الخطــاب: 87/3[ از ابن عّبــاس روایــت شــده اســت: »چون 

بــر ســر علــی نهــاد، بــه وی فرمــود: ›ای علــی!  رســول خدا؟ص؟ ]عمامــۀ خــود[ ســحاب1، را 

عمامه ها تاج های عربند.‹«

از ابن شـاذان، از طریـق اسـتادان حدیثـش، از علـی روایـت شـده اسـت کـه پیامبـر؟ص؟ بـا 

 دسـت خویـش عمامـه بـر سـر وی نهـاد و یـک گوشـۀ آن را از پشـت سـر و پیـش رویـش آویخـت 

و آن گاه، بـه او فرمـود: »روی برگـردان.« او روی برگردانـد. سـپس فرمـود: »روی بـه مـن کـن.« او 

روی بـه پیامبـر؟ص؟ کـرد. پـس پیامبـر؟ص؟ روی بـه اصحابش نمـود و فرمود: »تاج های فرشـتگان 

چنیـن اسـت.«

 217/2 ِضره:  الّنَ )الّریاض  طبری  محّب الّدین  و   )]301/1[ الّصحابه  )معرفة  ابوُنَعیم  حافظ 

]170/3[( از عبداالعلی بن َعدّی نهروانی روایت کرده اند: »همانا رسول خدا؟ص؟ در روز غدیر 

خّم علی را فراخواند و بر سرش عمامه بست و یک گوشۀ آن را از پشت سرش آویخت.«

مه ُزْرقانی )شرح المواهب: 10/5( این خبر را آورده است.
ّ

عال

ـمَطین: بـاب دوازدهـم ]75/1[( از طریـق احمـد بـن منیـع، بـا  وئـی )َفراِئـد الّسَ شـیخ اإلسـالم َحّمُ

ذکر سـند مشـتمل بر شـماری از حافظان دقیق و اسـتوار، از ابوراشـد، از علی روایت کرده اسـت: 

»رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: ›همانـا خداونـد؟زع؟ در هنگامـۀ بـدر و حنیـن، مـرا بـه فرشـتگانی یاوری 

فرمـود کـه ایـن گونـه عمامـه را بـر سـر داشـتند. عمامـه، مـرز میـان مسـلمانان و مشـرکان اسـت.‹ 

ایـن سـخن را هنگامـی رسـول خدا؟ص؟ بـه علـی فرمـود کـه در روز غدیر خـّم، عمامه ای بر سـرش 

نهـاد و یـک طرفـش را بـر دوش او افکنـد.«

گوید: »نام عمامۀ پیامبر؟ص؟ سحاب بود.« هایه: 160/2 ]345/2[(  1. ابن اثیر )الّنِ
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ـمَطین: 76/1[ _ شـرح  نیـز وی بـا ذکـر سـند دیگـر از طریق حافظ ابوسـعید الّشاشـی ]َفراِئد الّسَ

حال او درصفحۀ 103 گذشـت. _ روایت کرده اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ عمامۀ خود، سـحاب، 

را بـر سـر علـی بـن ابی طالـب؟ضر؟ نهـاد و قـدری از آن را از پیـش رو و پشـت سـرش افکْند. سـپس 

فرمـود: ›رو بـه مـن بایسـت.‹ پـس ایسـتاد. آن گاه، فرمـود: ›پشـت بـه مـن بایسـت.‹ چنیـن کرد. 

پس فرمود: ›فرشتگان به همین حال نزد من آمدند.‹«

بـا همیـن لفـظ، جمال الّدیـن زرنـدی حنفـی )نظـم درر الّسـمطین ]ص112[(  ایـن روایـت را 

جمال الّدیـن شـیرازی )األربعیـن(؛ و شـهاب الّدین احمـد )توضیـح الّدالئـل( آورده انـد و افزوده انـد: 

»سـپس پیامبـر؟ص؟ فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیز مـوالی او اسـت. بارخدایا! 

دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز بـا هـر کـه بـا او 

دشـمنی ورزد؛ و یاریگـرش را یـاری نمـا و هـر کـه یـاری اش را فرونهـد، یـاری اش را فرونـه.‹«

بـن  ابوعبدالّرحمـان  از طریـق حافـظ  بـا ذکـر سـند دیگـر  ـمَطین: 76/1[  الّسَ ]َفراِئـد  وئـی  حّمُ

عایشـه، از علـی روایـت کـرده اسـت کـه گفـت: »در روز غدیـر خـّم، رسـول خدا؟ص؟ عمامـه ای بـر 

سـرم نهـاد و حاشـیه اش را بـر شـانه ام افکنـد و فرمـود: ›همانـا خداونـد در روز بـدر و حنیـن، مـرا با 

فرشـتگانی یـاری فرمـود کـه ایـن گونـه عمامـه را بـر سـر داشـتند.‹«

الّسـمطین(؛  درر  )نظـم  زرنـدی  حافـظ  ]ص41[(؛  ص27  المهّمـه:  )الفصـول  مالکـی   ابن َصّبـاغ 

و سّید محمود قادری مدنی )الّصراط الّسوّی( این روایت را با همین لفظ آورده اند.

طــی1 )الّتنبیــه و الــّرّد علــی أهــل األهــواء و البــدع: ص26 ]ص19[( گویــد: 
َ
نکتلله: ابوالحســین َمل

»شــیعیان گوینــد: ›علــی در ســحاب اســت.‹ ایــن ســخن بدیــن ســبب اســت کــه پیامبــر؟ص؟ 

بــه علــی فرمــود: ›بــه ســوی مــن پیــش بیــا.‹ و او در ایــن حــال، عمامــۀ پیامبــر؟ص؟ را بــر ســر 

داشــت کــه ســحاب نامیــده می شــد. پــس پیامبــر؟ص؟ فرمــود: ›علــی در ســحاب پیــش آمــد.‹ و 

کنــون شــیعیان ایــن ســخن را در غیــر جــای  مــرادش، آن عمامــه بــود کــه ســحاب نــام داشــت. ا

ــد.«  ــل کرده ان ــود تأوی خ

طی شافعی )د. 377(�
َ
1. محّمد بن احمد بن عبدالّرحمان َمل
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ــد:  چنــان کــه در البحــر الّزّخــار )215/1( آمــده اســت، َغزالــی ]احیــاء علــوم الّدیــن: 345/2[ گوی

»پیامبــر؟ص؟ را عمامــه ای بــود کــه ســحاب نــام داشــت و آن را بــه علــی بخشــید و او گاه بــا ایــن 

ــان آمــد.‹« عمامــه ظاهــر می شــد. پــس پیامبــر؟ص؟ می فرمــود: ›علــی در ســحاب، نزدت

بـی )الّسـیرة الحلبّیـه: 369/3 ]341/3[( گویـد: »پیامبـر؟ص؟ را عمامـه ای بـود کـه سـحاب 
َ
َحل

نـام داشـت و آن را بـر علـی بـن ابی طالـب _ کـّرم اهّلل وجهـه _ پوشـانید و او گاه بـا ایـن عمامـه ظاهـر 

می شـد. پـس پیامبـر؟ص؟ می فرمـود: ›علـی در سـحاب نزدتـان آمـد.‹ و مـرادش، عمامـه ای بـود 

که به وی بخشیده بود.«

امینـی گویـد: ایـن همـان معنایـی اسـت کـه شـیعه نیـز از ایـن جملـه در نظـر دارنـد و هیـچ 

طـی پنداشـته؛ 
َ
یـک از شـیعیان، از آغـاز تـا امـروز، معنایـی جـز ایـن را اراده نکـرده، چنـان کـه َمل

بلکه برخی بر ما افترا زده و تأویالتی را ذکر کرده اند. و خداوند کارشان را حسابرسی فرماید. 

ایـن روز تاج گـذاری، گرامی تریـن روز در اسـالم و برترین عید برای پیروان امیرالمؤمنین؟ع؟ 

اسـت، همچنان که برای دشـمنان ناصبی او مایۀ کین ورزی و دشـمنی اسـت.

ــد؛ در  »چهره هایــی در آن روز درخشــانند؛ خنــدان و شــادانند. و چهره هایــی در آن روز غبارآلودن

ــد.« ]عبــس/41-38[ ســیاهی فرورفته ان
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گفتاری در پیرامون سند حدیث از حافظان
 دقیق و استوار و دانشوران بزرگ

انگیــزۀ مــا از طــرح ایــن بحــث، نــه آن اســت کــه صّحــت حدیــث غدیــر یــا تواتــر آن را 

ــرا ذات و گوهــر ایــن حدیــث از چنیــن تالشــی بی نیــاز اســت. چــه  نیازمنــد اثبــات بدانیــم؛ زی

کســی می توانــد صّحــت آن را انــکار نمایــد، حــال آن کــه بســیاری از راویــان واقــع در طریق هــای 

آن، راویــان دو صحیــح ]بخــاری و مســلم[ هســتند؟ کــدام عنــادورز می توانــد تواتــر لفظــی آن _ بــه 

طــور جزئــی _ و تواتــر معنــوی اش _ بــه صــورت تفصیلــی _ و نیــز تواتــر اجمالــی آن در پــاره ای از 

خصوصّیاتــش را انــکار کنــد، در حالــی کــه همــه، از خویــش و بیگانــه و نزدیــک و دور، بــدان 

فــان حدیــث و تاریــخ و تفســیر و کالم، آن را ثبــت 
ّ
شــهادت داده و آن را روایــت کــرده و بیشــینۀ مؤل

نمــوده و برخــی، رســاله های مســتقل در بــاب آن نگاشــته اند؟ بدیــن ســان، از روزگاری کــه 

پیــام آور هدایــت، بــه ایــن گفتــار لــب گشــود، تــا روزگار مــا، همــواره طنیــن جانفزایــش در گوش هــا 

ــردازد،  ــکار آن پ ــه ان ــد. پــس هــر کــه ب ــه در یادهــا خواهــد مان پیچیــده و از ایــن پــس نیــز جاودان

ــت  ــرای جس ــا ب ــزۀ م ــا انگی ــد. تنه ــم فروپوش ک چش ــا ــید تابن ــه از خورش ــت ک ــد کسی اس  همانن

و جــو در ایــن بــاب، بیــان ایــن حقیقــت روشــن اســت کــه همــۀ دانشــوران شــیعه و ســّنی بــر 

صّحــت و تواتــر ایــن حدیــث همداســتانند. بدیــن ســان، خواهیــد دانســت کــه هــر کــس جــز این 

راه را پویــد، از برتریــن روش بیــرون رفتــه و بــه اجمــاع اّمــت پشــت کــرده اســت؛ حــال آن که معتقد 

است: »همۀ افراد اّمت در یک موضوع دچار خطا نمی شوند.«
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اینک نام شماری از این دانشوران را که به صّحت و تواتر حدیث غدیر گواهی داده اند، می آوریم:

1. حافظ ابوعیسی ِترِمذی )د. 279(�

 او )الّســـنن: 298/2 ]591/5[( پـــس از ذکـــر حدیـــث غدیـــر گویـــد: »ایـــن حدیـــث، حســـن 

و صحیح است.«

2. حافظ ابوجعفر َطحاوی )د. 321 1(�

او )مشـکل اآلثـار: 308/2( گویـد: »کسـی بـه رّد ایـن حدیـث پرداختـه و گمـان بـرده کـه چنیـن 

رویـدادی محـال بـوده، زیـرا بـه هنـگام بیـرون شـدن پیامبـر؟ص؟ از مدینه به سـوی حج کـه راه آن 

از غدیـر خـّم در ُجحفـه می گذشـت، علـی بـا وی همراه نبوده؛ چرا کـه در حدیثی _ این حدیث 

را احمد با ذکر سـند برای ما روایت نموده _ از جعفر بن محّمد، از پدرش آمده اسـت: ›بر جابر 

بـن عبـداهّلل درآمدیـم. او حدیـث خـود در بارۀ حّجـة الوداع پیامبر؟ص؟ را یاد نمـود و در ضمن آن 

گفت: “علی از یمن با شتران قربانی پیامبر؟ص؟ آمد ... _ تا پایان حدیث _ .”‹«

از راویانـش  ابوجعفـر گویـد: »حدیـث غدیـر دارای سـند صحیـح اسـت و در هیـچ یـک 

خدشـه ای نیسـت و در آن آمـده اسـت کـه سـخن پیامبـر؟ص؟ در بـارۀ علـی در غدیـر خـّم، بـه 

هنـگام بازگشـت از حّجـش بـه سـوی مدینـه بـود، نه به هنـگام حرکت از مدینه به سـوی حج.«

البّتـه آن ایرادگیرنـده گفتـه اسـت: »ایـن حدیـث از سـعد بـن ابی وّقـاص در همیـن رویـداد 

نقـل شـده و طبـق آن، سـخن پیامبـر؟ص؟ در غدیـر خـّم، بـه هنـگام بیـرون شـدنش از مدینـه بـه 

سـوی حـج بـوده، نـه در بازگشـتش از حـج بـه سـوی مدینـه.«

ابوجعفـــر گویـــد: »اّمـــا صحیـــح آن اســـت کـــه َحَکـــم، ایـــن روایـــت را نـــه از عایشـــه دختـــر 

ســـعد، بلکـــه از ُمْصَعـــب پســـر ســـعد اخـــذ نمـــوده اســـت2. جـــز لیـــث، ُشـــعبة بـــن حّجـــاج کـــه 

کـه در صفحـۀ 224  کـه ظاهـرًا غلـط چاپـی اسـت. البّتـه در چـاپ اّول و نیـز در شـرح حـال وی  1. در متـن 279 آمـده 
اسـت.)غ.( آمـده  آن  درسـِت  گذشـت، 

کنندۀ حدیث غدیر بنگرید. 2. به حدیث سعد بن ابی وّقاص در بخش صحابۀ روایت 
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مـــورد اعتمـــاد و احتجـــاج و در ثبـــت حدیـــث دقیـــق اســـت، همیـــن گونـــه ]در بازگشـــت از حـــج[ 

روایـــت کـــرده اســـت.«

3. فقیه ابوعبداهلل َمحاِملی بغدادی )د. 330(�

وی )األمالی( این حدیث را صحیح شمرده، چنان که در صفحۀ 55 گذشت.

4. ابوعبداهلل حاکم )د. 405(�

گـون آورده و صحیـح  وی )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن( ایـن روایـت را بـا طریق هـای گونا

شـمرده، چنـان کـه در جـای خـود گذشـت.

5. ابومحّمد احمد بن محّمد عاصمی ]ز378[�

نیز  بر وی والیت دارم، علی  فرمود: ›هر که من  »پیامبر؟ص؟  گوید:   )]11/1[ الفتی  )زین  وی 

موالی او است.‹ این حدیث که همۀ اّمت آن را به دیدۀ قبول نگریسته، با اصول موافق است.«

گون روایت نموده که در جای خود گذشت. سپس وی آن را با طریق های گونا

6. حافظ ابن عبدالَبّر ُقْرُطبی )د. 463(�

او )اإلسـتیعاب: 373/2 ]1098/3-1100[( پـس از ذکـر حدیـث مؤاخـاة ]= بـه بـرادری گرفتـن[ 

م 
ّ
و حدیـث رایـت ]= پرچـم را بـه علـی سـپردن[ و حدیـث غدیـر خـّم، همـه را از احادیـث مسـل

شـمرده اسـت.

7. فقیه ابوالحسن بن َمغاِزلی شافعی )د. 483(�

وی )مناقـب علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ ]ص27[( پـس از روایـت کـردن ایـن حدیـث از اسـتادش 

ابوالقاسـم َفضل بن محّمد اصفهانی گوید: »ابوالقاسـم گفته اسـت: ›این حدیث صحیح و از 

رسـول خدا؟ص؟ اسـت و آن را حـدود 100 راوی، از جملـه ده تـِن بشـارت یافتـه، روایـت کرده اند؛ و 

م اسـت و مـن خدشـه ای در آن نیافتـه ام. ایـن فضیلتی اسـت کـه تنها علی 
ّ
ایـن حدیـث، مسـل

را اسـت و هیچ کس در آن، با وی شـریک نیسـت.‹«
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8 . حّجة االسالم ابوحامد َغزالی )د. 505(�

او )سـّر العالمیـن: ص9 ]ص21[( گفتـه اسـت: »برهـان چهـره نمـود و همـۀ افـراد اّمـت بـر متـن 

حدیـث غدیـر از خطبـۀ پیامبـر؟ص؟ در روز غدیـر خـّم اّتفـاق یافتنـد؛ همـان گاه که ایشـان فرمود: 

›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹ و عمـر گفـت: ›گـوارا بـاد ... .‹ _ تـا 

پایـان گفتـار وی _ «

به خواست خداوند، تمام گفتار او در بخش مفاد حدیث غدیر خواهد آمد.

9. حافظ ابوالفرج ابن جوزی حنبلی )د. 597(�

او )المناقــب( گفتــه اســت: »دانشــوران سیره شــناس اّتفــاق دارنــد کــه رویــداد غدیــر خــّم بــه 

تــن از  الــوداع، در 18 ذی الحّجــه رخ داده و 120/000  هنــگام بازگشــت پیامبــر؟ص؟ از حّجــة 

کنان پیرامــون مّکــه و مدینــه بــا وی همــراه بودنــد و هم ایشــان در  صحابــه و صحرانشــینان و ســا

حّجــة الــوداع بــا او حضــور داشــتند و ایــن ســخن را از وی شــنیدند. شــاعران هــم ایــن حکایــت 

را فراوان به نظم کشیده اند.«

10. ابوالمظّفر سبط ابن جوزی حنفی )د. 654(�

 وی )تذکــرة الخــواّص: ص18 ]ص29 و 30[( حدیــث غدیــر را بــا بخــش آغازیــن و دنبالــۀ آن 

گون ذکر کرده و گفته است: و تهنیت عمر، با طریق های گونا

»همــۀ ایــن روایــات را احمــد بــن حنبــل )فضائــل علــی بــن ابی طالــب؟ع؟ ]ص32-35[( بــا 

گــر گفتــه شــود: ›روایــِت متضّمــن ایــن ســخن عمــر:  افزونی هایــی، بــا ذکــر ســند آورده اســت. ا

“مــوالی مــن و هــر مــرد و زن مؤمــن شــدی.” ضعیــف اســت.‹ پاســخ آن اســت کــه روایــت یــاد 

شــده صحیــح اســت و ضعیــِف آن، تنهــا حدیــث روایــت شــده از ابوبکــر احمــد بــن ثابــت 

خطیــب، از عبــداهّلل بــن علــی بــن بشــر، از علــی بــن عمــر داَرُقْطنــی، از ابونصــر َحْبشــون1 بــن 

ل، بــه نحــو مرفــوع از ابوهریــره اســت کــه در پایــان آن آمــده اســت: ›آن گاه 
ّ

موســی بــن اّیــوب َخــال

که نادرست است. در بارۀ صّحت حدیث َحْبشون سخن خواهد رفت. 1. در تذکرة الخواّص، ابونضیر خیشون آمده 
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ــه  ــر وی والیــت دارم، علــی نیــز مــوالی او اســت.”، ایــن آی کــه پیامبــر؟ص؟ فرمــود: “هــر کــه مــن ب

نــازل شــد: “امــروز دینتــان را برایتــان کامــل کــردم و نعمــت خویــش را بــر شــما تمــام ســاختم و اســام را دیــن 

شــما برگزیــدم.”‹ ]مائــده/3[

برخــی گفته انــد کــه تنهــا َحْبشــون ایــن حدیــث را روایــت کــرده اســت. البّتــه مــا بــه حدیــث 

َحْبشــون احتجــاج نکرده ایــم، بلکــه مســتند مــا حدیثــی اســت کــه احمــد )فضائــل علــی بــن 

ــراء بــن عــازب، بــا ســند صحیــح روایــت نمــوده اســت ... . ابی طالــب؟ع؟( از َب

حّجـة  از  پیامبـر؟ص؟  بازگشـت  در  غدیـر  رویـداد  کـه  دارنـد  اّتفـاق  سـیره نویس  دانشـوران 

الـوداع، در 18 ذی الحّجـه بـوده کـه وی 120/000 تـن از صحابـه را گـردآورد و فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر 

وی والیت دارم، علی نیز موالی او اسـت.‹ _ تا پایان حدیث _ و با عبارتی آشـکار و بدون هیچ 

اشـاره و کنایـه، بدیـن مطلـب تصریـح نمـود.«

گفتـار سـبط ابن جـوزی در ایـن جـا پایـان می یابد. به خواسـت خداوند، همـۀ گفتار وی در 

بخش مفاد حدیث غدیر خواهد آمد.

11. ابن ابی الحدید معتزلی )د. 655(�

بـاب  و شـایع در  اخبـار عـام  از  را  البالغـه: 449/2 ]166/9[( حدیـث غدیـر  نهـج  )شـرح  وی 

فضائـل امیرالمؤمنیـن دانسـته اسـت. نیـز در صفحـۀ 162 بـه نقـل از وی گذشـت کـه حدیـث 

حّجـت آوری امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در روز شـورا بسـی فـراوان روایـت شـده کـه حدیـث غدیـر هـم در 

ضمن آن است.

12. حافظ ابوعبداهلل گنجی شافعی )د. 658(�

وی )کفایـة الّطالـب: ص15 ]ص59[( پـس از ذکـر حدیـث غدیـر از طریـق احمـد، گوید: »بدین 

گونـه، احمـد )المسـند( ایـن حدیـث را بـا ذکـر سـند آورده و همیـن سـند بـرای آن کفایـت کنـد؛ 

زیـرا پیشـوایی چـون او طریق هـای آن را گـردآورده اسـت. و همـو پـس از روایـت کـردن آن از طریـق 

ایـن حدیـث  داَرُقْطنـی طریق هـای  اسـت: ›حافـظ  گفتـه  )الجامـع(  ِترِمـذی  ابوعیسـی  حافـظ 
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را در کتابچـه ای گـردآورده؛ نیـز حافـظ ابن ُعْقـَدۀ کوفـی کتابـی مسـتقل در ایـن بـاب نگاشـته؛ 

]حافـظ  شـام  محـّدث  کرده انـد؛  روایـت  را  خـّم  غدیـر  رویـداد  هـم  موّرخـان  و  سیره نویسـان 

بـا  گـون،  را از صحابـه و تابعیـن گونا ]تاریـخ مدینـة دمشـق[ ایـن حدیـث  کر[ در کتابـش  ابن عسـا

طریق هـای مختلـف آورده کـه اسـتادان مـن بـا اسـناد عالـی ]= کوتـاه[ مـرا از آن خبـر داده انـد.‹« 

الّطالـب: ص61-60[ ]کفایـة 

نیـز حافـظ گنجـی )همـان: ص17 ]ص64[( ایـن روایـت را از َمحاِملـی آورده و گفتـه اسـت: 

»این حدیث مشـهور و حسـن اسـت و راویان ثقه آن را روایت کرده اند. از انضمام این اسـناد به 

یکدیگـر برمی آیـد کـه حدیـث یـاد شـده صحیح اسـت.«

13. شیخ ابوالمکارم عالء]الّدوله رکن[الّدین سمنانی )د. 736(�

خداوند سام   _ علی  به  »رسول خدا؟ص؟  است:  گفته  ]ص422[(  الخلوه  ألهل  )العروة   او 

با  با موسی؛  با من، همان نسبِت هارون است  تو  فرمود: ›نسبِت   _ باد!  او  بر  بزرگ  فرشتگان  و   

الوداع و نزد  از من پیامبری نخواهد بود.‹ نیز در غدیر خّم، پس از حّجة  این تفاوت که پس 

انبوهی از مهاجرین و انصار، بازوی او را برگرفت و فرمود: ›هر که من بر وی والیت دارم، علی 

کند؛  یاری  و  بدارد  را دوست  او  که  یاری کن هر  و  بدار  بارخدایا! دوست  او است.   نیز موالی 

و دشمنی ورز با هر که با او دشمنی ورزد.‹ این حدیث را همگان صحیح دانسته اند و بدین 

سان، علی سرور اولیا گشت و جانش با جان محّمد _ درود و سام براو باد! _ یکی گشت. سرور 

صّدیقین و یار غار پیامبر؟ص؟ ابوبکر، به همین حقیقت اشاره نمود، آن گاه که ابوُعَبیدۀ جّراح را 

نزد علی روان نمود تا او را فرابخواَند و به او گفت: ›ای ابوُعَبیده! تو را که امین این اّمتی، به سوی 

کسی روان می کنم که هم رتبۀ همان کس است که دیروز از دست دادیم ]= پیامبر؟ص؟[. پس 

می سزد که نزد وی با ادب نیک سخن گویی ... .‹ _ تا پایان گفتار طوالنی وی _ «

14. شمس الّدین ذهبی شافعی )د. 748(�

در صفحـۀ 156 گذشـت کـه وی کتابـی مسـتقل در بـاب حدیـث غدیـر نگاشـته و ایـن 
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گون در تلخیص المستدرک ]613/3[ آورده و چند طریق آن را صحیح  روایت را با طریق های گونا

ایـن  نخسـت  »بخـش  اسـت:  آمـده  چنیـن  آورد،  خواهیـم  کـه  وی  سـخن  در  اسـت.  شـمرده 

حدیـث متواتـر اسـت و مـن یقیـن دارم که رسـول خدا؟ص؟ آن را فرموده اسـت؛ اّما بـر این باورم که 

عبـارت ›بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد.‹ بر حدیث 

افـزوده شـده، هرچنـد اسـناد آن قـوی اسـت.«

کیـد کرده انـد کـه ذهبی این حدیـث را صحیح  شـماری از برجسـتگان دانـش حدیـث، تأ

شـمرده اسـت. عبارات ایشـان خواهد آمد.

15. حافظ ِعمادالّدین بن کثیر شافعی دمشقی )د. 774(�

از محّمـد  الکبـری ]45/5[(  )الّسـنن  َنسـائی  از حافـظ  هایـه: 209/5 ]228/5[(  الّنِ و  )البدایـة  او 

بـن ُمَثّنـٰی، از یحیـی بـن َحّمـاد، از ابوَعوانـه، از اعمـش _ سـلیمان _ از حبیـب بـن ابی ثابـت، از 

ابوالُطفیل، از زید بن ارقم، با لفظ او که از طریق َنسـائی در صفحۀ 30 یاد شـد، حدیث غدیر را 

آورده و گفته اسـت: »تنها َنسـائی این روایت را از این طریق آورده اسـت.1 اسـتاد ما، ابوعبداهّلل 

ذهبـی، ایـن حدیـث را صحیح شـمرده اسـت. همو نیـز حدیث گواه خواهـی روز َرْحَبه را روایت 

کـرده و سـند آن را خـوب دانسـته اسـت.«

هایـه: 231/5[ حدیـث را بـا طریق های احمد، از زید آورده و گفته اسـت:  نیـز وی ]البدایـة و الّنِ

»سـند ایـن حدیـث خـوب اسـت و راویـان آن بنـا بـه شـرط الّسـنن، ثقه هسـتند. ِترِمـذی حدیثی 

بـا همیـن سـند در موضـوع َریـث ]= درنـگ نمـودن جبرئیـل در ورود نـزد پیامبـر؟ص؟[ را صحیـح 

شمرده است.«

همو حدیث غدیر را از طریق ابن َجریر طبری، از سـعد بن ابی وّقاص آورده و گفته اسـت: 

»اسـتاد ما، ذهبی، این حدیث را حسـن و غریب2 دانسـته است.«

که ما در صفحات 29-37 آورده ایم، بنگرد، بطالن آن را می یابد. که به طریق های زید  1. این سخن باطل است و هر 

که در فضیلت امیرالمومنین؟ع؟ است! 2. غرابتی در این حدیث نیست، جز آن 
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همـو حدیـث یـاد شـده را بـه طریـق دیگـر از جابـر بـن عبـداهّلل روایـت نمـوده و گفتـه اسـت: 

»اسـتاد مـا، ذهبـی، ایـن حدیـث را حسـن شـمرده اسـت.«

نیـز ایـن حدیـث را بـه طریق هـای دیگـر آورده و گفتـه اسـت: »اسـتاد مـا، ذهبـی، گویـد: 

›بخـش آغازیـن ایـن حدیـث متواتـر اسـت و مـن یقیـن دارم کـه از رسـول خدا اسـت؛ و اّمـا ایـن 

قسـمت: “بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ ... .” 

فزونـی ای اسـت کـه سـند آن قـوی اسـت.‹«

16. حافظ نورالّدین َهیَثمی )د. 807(1�

 ]583/6 ]المسـند:  احمـد  طریـق  از  را  سـوارگان  حدیـث   )109-104/9 الّزوائـد:  )مجمـع   وی 

و َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 173/4[ روایـت کـرده و راویـان طریـق احمـد را ثقـه شـمرده اسـت. نیـز 

حدیـث گواه خواهـی روز َرْحَبـه را از طریـق احمـد، از ابوالُطفیـل روایـت نمـوده و راویـان آن، جـز 

ِفْطر، را راویان حدیث صحیح دانسته و ِفْطر را ثقه شمرده است. همو با طریق دیگر از احمد، 

از سـعید بـن َوْهـب، همـان روایـت را آورده و راویـان آن را راوی حدیـث صحیـح خوانـده اسـت.

نیـز از طریـق بـّزار، از سـعید و زیـد آن را روایـت کـرده و راویـان آن، جـز ِفْطـر، را راویـان حدیـث 

صحیـح دانسـته و ِفْطـر را ثقه شـمرده اسـت.

همچنیـن از طریـق ابوَیْعلـٰی، از عبدالّرحمـان بـن ابی َیْعلـٰی، آن را روایـت کـرده و راویـان آن 

را ثقه شمرده است.

و هم از طریق احمد، از زیاد بن ابی زیاد، آن را آورده و راویانش را ثقه خوانده است.

و نیـــز از ُحْبشـــی بـــن ُجنـــاَده، از طریـــق َطَبرانـــی، آن را روایـــت کـــرده و راویـــان آن را ثقـــه 

دانســـته اســـت.

کـه سـال وفـات جمال الّدیـن ابوالمحاسـن حنفـی یافتـه شـده )= 803( نـام وی در  1. در چـاپ مرکـز الغدیـر، بـدان سـبب 
ف انجام داده اسـت. از ایـن رو، در چاپ مرکز 

ّ
ایـن جـا آمـده و نـه در میـان دانشـوران سـدۀ یازدهـم، چنـان که جنـاب مؤل

الغدیـر، از ایـن پـس یـک شـماره جـا به جا شـده اسـت.)م.(
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همچنیـن بـا طریق هـا و سـندهای دیگـر، آن را آورده و صحیـح شـمرده و راویانـش را ثقـه 

دانسـته؛ چنـان کـه در جـای خـود گذشـت.

17. شمس الّدین َجَزری شافعی )د. 833(�

نـام  بـه  مسـتقل  رسـاله ای  آن،  تواتـر  اثبـات  در  و  آورده  طریـق   80 بـا  را  غدیـر  حدیـث  او 

أسـنی المطالـب _ ایـن کتـاب چـاپ شـده اسـت. _ نگاشـته و پـس از ذکـر حدیـث گواه خواهـی 

اسـت: گفتـه  َرْحَبـه  روز  در  امیرالمؤمنیـن 

»ایـن حدیـث، از ایـن طریـق حسـن اسـت و طریق های فـراوان دیگرش، صحیح هسـتند 

و بـه تواتـر از امیرالمؤمنیـن علـی؟ضر؟ و نیـز از پیامبـر؟ص؟ رسـیده اند. این حدیث را گروهی بسـیار 

گاهـی نـدارد و بـه  از گروهـی بسـیار روایـت کرده انـد و بـه سـخن آن کـس کـه از دانـش حدیـث آ

تضعیـف ایـن حدیـث پرداختـه، اعتنـا نتـوان کـرد؛ زیـرا ایـن خبـر بـه نحـو مرفـوع، از صحابـۀ 

بسـیار؟مهضر؟ نقل شـده و با سـند صحیح از گروهی از ایشـان که خبرشـان یقین آور اسـت، روایت 

گشـته اسـت. برخـی از آن صحابـه از ایـن قرارنـد: ابوبکـر صّدیـق، عمـر بـن خّطـاب، طلحـة بـن 

بـن  عّبـاس  عـوف،  بـن  عبدالّرحمـان  ابی وّقـاص،  بـن  سـعد  َعـّوام،  بـن  زبیـر  ُعَبیـداهّلل، 

عبدالمّطلـب، زیـد بـن ارقـم، َبـراء بـن عـازب، ُبَرْیـَدة بـن ُحَصیـب، ابوهریـره، ابوسـعید ُخْدری، 

جابـر بـن عبـداهّلل، عبـداهّلل بـن عّبـاس، ُحْبشـی بـن ُجنـاَده، عبـداهّلل بـن مسـعود، ِعمـران بـن 

ُحَصیـن، عبـداهّلل بـن عمـر، عّمـار بـن یاسـر، ابـوذر ِغفـاری، سـلمان فارسـی، اسـعد بـن زراره، 

یفة بن یمان، َسـُمَرة بـن ُجْنَدب، 
َ

ُخَزیمـة بـن ثابـت، ابواّیـوب انصـاری، سـهل بن ُحَنیـف، ُحذ

زید بن ثابت، و انس بن مالک.

م اسـت کـه ایـن سـخن را پیامبـر؟ص؟ در روز غدیـر خـّم فرمـوده، چنـان کـه اسـتاد 
ّ
نیـز مسـل

مـا، ابوعمـر محّمـد بـن احمـد بـن ُقدامـۀ َمْقِدسـی _ بـه نحو قـراءت _ از امـام فخرالّدیـن علی بن 

احمـد َمْقِدسـی بـر مـا روایـت کرده اسـت.«

گون آورده است. آن گاه، وی حدیث گواه خواهی روز َرْحَبه را با طریق های گونا
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18. حافظ ابن َحَجر َعْسَقالنی )د. 852(�

گـون، از جملـه: در جلـد هفتـم  وی )تهذیـب الّتهذیـب: 337/7 ]297/7[( در جای هـای گونا

حدیـث غدیـر را بـا طریق هـای مختلـف آورده و در همـان )339/7( در جـای دیگـر گفتـه اسـت: 

ـف _ یعنـی ابوالحّجـاج ِمـّزی )د. 742( _ از آن چه ابن عبدالَبّر آورده، تجاوز نکرده و همین 
ّ
»مؤل

کفایـت کنـد؛ اّمـا بایـد دانسـت کـه او حدیـث مـواالة را تنهـا از چنـد تـن کـه نامشـان را نیـز بـرده، 

روایـت نمـوده، حـال آن کـه ابن َجریـر طبـری در نوشـته ای، از راویانـی چندیـن برابـر وی روایـت 

کرده و آن را صحیح شـمرده اسـت. نیز ابوالعّباس بن ُعْقَده به گردآوری طریق های آن اهتمام 

ورزیـده و آن را از گفتـار 70 صحابـی یـا بیش تـر بـا ذکـر سـند آورده اسـت.«

همو )فتح الباری: 61/7 ]74/7[( گوید: »آن که بیش از همه در گردآوری احادیث نیک در 

فضائل علی کوشیده، َنسائی )الخصائص( است. و اّما حدیث ›هر که من بر وی والیت دارم، 

علی نیز موالی او است.‹ را ِترِمذی و َنسائی با ذکر سند آورده اند و این روایت دارای طریق های 

 بسیار زیاد است که ابن ُعْقَده در کتابی مستقل، آن ها را گردآورده و بسیاری از آن ها صحیح 

و حسن هستند. پیش تر از امام احمد این سخن را نقل کردیم: ›در بارۀ هیچ یک از صحابه به 

اندازۀ علی بن ابی طالب، برای ما روایت نشده است.‹«

19. ابوالخیر شیرازی شافعی.

شرح حال او در صفحۀ 132 گذشت.

وی در ابطـال الباطـل کـه در رّد کتـاب نهـج الحـّق نگاشـته، گویـد: »و اّمـا ایـن سـخِن روایـت 

شـده از رسـول خدا؟ص؟ کـه در روز غدیـر خـّم، بـا برافراشـتن دسـت علـی، فرمـود: ›آیا مـن بیش از 

مؤمنان بر خودشـان والیت ندارم؟ ... .‹ در کتاب های صحیح به ثبت رسـیده و ما حقیقت 

ه فی معرفة األئّمه بیان نمودیم.« آن را در ترجمۀ کتاب َکشف الُغّمَ

20. حافظ جالل الّدین سیوطی شافعی )د. 911(�

وی حدیــث غدیــر را متواتــر شــمرده و چندیــن تــن از متأّخــران او، متواتــر بــودن آن را از وی 

نقــل کرده انــد.
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21. حافظ ابوالعّباس شلاب الّدین َقْسَسالنی )د. 923(�

دّنّیـه: 13/7 ]365/3[( گویـد: »و اّمـا ایـن حدیث ِترِمذی و َنسـائی: ›هر که من 
ّ
او )المواهـب الل

بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹؛ شـافعی در بـارۀ آن گفتـه اسـت: ›مـراد، والیـت 

اسـالم اسـت؛ همچون سـخن خداوند تعالی : “این از آن رو اسـت که خداوند موالی مؤمنان اسـت و 

کافـران را موالیـی نباشـد.” ‹]محّمـد/11[ و در ایـن سـخن عمـر، مولـی بـه معنـای ولـّی اسـت: ›موالی 

کتابـی  در  ابن ُعْقـَده  کـه  اسـت  فـراوان  بسـیار  حدیـث  ایـن  طریق هـای  و  گشـتی.‹  مؤمـن  هـر 

مسـتقل، آن هـا را گـردآورده و بسـیاری از آن هـا صحیـح و حسـن هسـتند.«

22. حافظ شلاب الّدین بن حجر هیتمی مکی )د. 974(�

او )الّصواعــق المحرقــه: ص25 ]ص42 و 43[( ضمــن رّد حّجــت آوری شــیعیان بــه حدیــث 

غدیــر گویــد: »پاســخ گفتــن بــه ایــن شــبهه کــه نیرومندتریــن شــبهۀ ایشــان اســت، نیازمنــد 

 مقّدمــه ای در بــاب حدیــث غدیــر و روایــت کننــدگان آن اســت. ایــن حدیــث، صحیــح اســت

  و در آن هیــچ تردیــدی راه نــدارد و آن را گروهــی از جملــه ِترِمــذی و َنســائی و احمد روایت کرده اند 

و طریق هــای آن بســیار زیــاد اســت. ایــن خبــر را 16 صحابــی روایــت نموده انــد و در روایــت احمد 

آمــده کــه 30 صحابــی آن را از رســول خدا؟ص؟ شــنیدند و در هنگامــۀ اختالفــات زمــان علــی، 

بــه ســود وی بــدان شــهادت دادنــد _ چنــان کــه گذشــت و خواهــد آمــد _ و بســیاری از ســندهای 

آن صحیــح و حســن هســتند و بــه ســخن کســی کــه در صّحــت آن تردیــد نمــوده، اعتنــا نتــوان 

کــرد. نیــز نبایــد وقعــی نهــاد بــه قــول آن کــس کــه ایــن حدیــث را از آن جهــت رد نمــوده کــه علــی 

م اســت کــه وی از یمــن بازگشــت و حــج را بــا پیامبــر؟ص؟ بــه جــای آوْرد. 
ّ
در یمــن بــوده؛ زیــرا مســل

 ایــن ســخن برخــی کــه بخــش: ›بارخدایــا! دوســت بــدار و یــاری کــن هــر کــه او را دوســت بــدارد

 و یــاری کنــد؛ و دشــمنی ورز بــا هــر کــه بــا او دشــمنی ورزد.‹ را ســاختگی شــمرده اند، نیــز مــردود 

اســت؛ زیــرا ایــن بخــش هــم از طریق هایــی رســیده کــه ذهبــی بســیاری از آن هــا را صحیــح 

شــمرده اســت.«
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ســپس ابن َحَجــر گاه در تواتــر ایــن حدیــث ســخن رانــده و گاه در مفــاد آن؛ و گفتــه اســت: 

ــا ســند صحیــح آن اســت کــه پیامبــر؟ص؟ در غدیــر  ــزد َطَبرانــی و دیگــران ب »عبــارت حدیــث ن

گاه مــرا خبــر  خــّم، زیــر درختانــی خطبــه خوانــد و فرمــود: ›ای مــردم! همانــا خداونــد باریــک داِن آ

داده ... .‹ _ تا پایان آن چه در صفحات 26 و 27 گذشت. _ «

همـو )همـان: ص73 ]ص122[( در برشـماری افتخـارات امیرالمؤمنیـن؟ع؟ گویـد: »حدیـث 

چهـارم: پیامبـر؟ص؟ در روز غدیـر خـّم فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او 

اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز 

با هر که با او دشـمنی ورزد ... .‹ در شـبهۀ یازدهم گذشـت که 30 تن از اصحاب1 این حدیث 

را از پیامبـر؟ص؟ روایـت کرده انـد و بسـیاری از طریق هـای آن، صحیـح یا حسـن اسـت. در همان 

جای، به قدر کفایت در بارۀ مفاد آن نیز سخن رفت.«

همـو در شـرح متـن الهمزّیـة فـی مـدح خیـر البرّیـه تألیـف بوصیـری )ص221 ]ص245[( ایـن بیـت را 

آورده اسـت:
علی برادر و همتای پیامبر است و کسی است که دین و آیین دل من، دوستی و والیت او است.

آن گاه، در شرح آن گفته است:

»مـراد، یـاری کـردن وی و دفـاع و حمایـت از او در برابـر مخالفانـش اسـت: آنـان کـه در امـر 

خالفـت، بـا وی درافتادنـد و بـه اجمـاع بـر خالفـت او توّجـه نکردنـد و بـر او خـروج نمودنـد و بـه 

نبـرد بـا او برخاسـتند و تهمت هایـی بـه وی زدنـد کـه از آن هـا بـری بـود. ایـن یـاوری و دفاع، ریشـه 

در روایـت صحیـح از پیامبـر؟ص؟ دارد کـه فرمـود: ›بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هر کـه او را 

دوسـت بدارد و یاری کند؛ و دشـمنی ورز با هر که با او دشـمنی ورزد. همانا علی از من اسـت و 

کید حمایـت از او  مـن از اویـم؛ و او ولـّی هـر مؤمـن پـس از مـن اسـت.‹ ایـن عبـارت شـاعر بـرای تأ

 اسـت، چرا که دشـمنان بسـیار وی از بنی امّیه و خوارج، در طول 1000 ماه، در دشـنام دهی به او 

و کاستن از منزلتش بر منابر، بسیار کوشیدند. از همین روی، حافظان برجسته به ثبت فضائل 

گواهان علی؟ع؟ در روز َرْحَبه است و نه همۀ راویان آن. 1. این، شمار 

)554(
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علـی؟ضر؟ پرداختنـد تـا اّمـت را ارشـاد نماینـد و حـق را یـاری کننـد. بدیـن سـبب، احمـد گفتـه 

اسـت: ›هیـچ کـس را چنـدان کـه در بـارۀ فضائـل علـی روایـت شـده، روایـت نرسـیده اسـت.‹ 

نیـز اسـماعیل قاضـی و َنسـائی و ابوعلـی نیشـابوری گفته انـد: ›در بـارۀ هیـچ یـک از صحابـه، به 

انـدازۀ علـی، احادیـث صحیـح و حسـن یافـت نگـردد.‹ و از همیـن جملـه اسـت ایـن حدیـث 

صحیـح: ›همانـا خداونـد و رسـولش؟ص؟ علـی را دوسـت می دارند.‹ بلکه ِترِمـذی روایت کرده 

اسـت: ›علـی نـزد رسـول خدا؟ص؟ محبوب تریـن کس بـود.‹ ...

و آن گاه کــه آیــۀ مباهلــه ]آل ِعمــران/60[ نــازل شــد، پیامبــر؟ص؟ علــی و فاطمــه و دو پســر او را 

ــدان آدم  ــرور فرزن ــن س ــود: ›م ــو فرم ــد.‹ و هم ــوادۀ منن ــان خان ــا! این ــت: ›بارخدای ــد و گف فراخواْن

کــم اعتــراض نموده انــد کــه ایــن  هســتم و علــی ســرور عــرب اســت.‹ _ البّتــه برخــی بــه ســخن حا

ــر وی والیــت دارم،  حدیــث را صحیــح شــمرده اســت. _ نیــز پیامبــر؟ص؟ فرمــود: ›هــر کــه مــن ب

علــی نیــز مــوالی او اســت. بارخدایــا! دوســت بــدار و یــاری کــن هــر کــه او را دوســت بــدارد و یــاری 

ــا او دشــمنی ورزد.‹ ایــن خبــر را 30 صحابــی روایــت کرده انــد.  ــا هــر کــه ب کنــد؛ و دشــمنی ورز ب

همچنیــن خداونــد تعالــی بــه پیامبــر؟ص؟ امــر فرمــود کــه چهــار کــس را دوســت بــدارد و او را 

گاهانیــد کــه خــود وی هــم آن هــا را دوســت دارد کــه علــی هــم از ایشــان اســت و جــز مؤمــن،  آ

دوســتار علــی و جــز منافــق، دشــمن او نیســت و هــر کــه وی را دشــنام گوید،پیامبــر؟ص؟ را دشــنام 

ــرای  ــه کــه ب ــاروا تأویــل نماینــد، نبــرد می کنــد، همــان گون ــرآن را ن ــا کســانی کــه ق گفتــه و علــی ب

کــت رســند: یکــی آن کــه در حــّب  دفــاع از اصــل آن جنگیــد. نیــز، دو کــس در بــارۀ علــی بــه هال

او افــراط نمایــد ]و از حــق بیــرون رود[ و دیگــری آن کــه بــا وی دشــمنی و عنــاد ورزد؛ و قاتــل لعیــن 

او، ابن ملجــم، تیره بخت تریــن کــس از مــردم بازپســین اســت، همــان ســان کــه پی کننــدۀ ناقــۀ 

صالح تیره بخت ترین کس از مردم آغازین بود.«

23. جمال الّدین حسینی شیرازی )د. 1000(�

ل< در پیرامون رویداد  ل سا�أ
أ
>سا او )األربعین( پس از ذکر حدیث غدیر و حدیث نزول آیۀ 

)555(
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غدیر گفته است: »اصل این حدیث، جز داستان حارث، از امیرالمؤمنین؟ع؟ و نیز پیامبر؟ص؟ 

به تواتر رسیده و گروهی بسیار از صحابه، از جمله ابن عّباس، آن را روایت کرده اند.«

یفـــة بـــن َاســـید ِغفـــاری و نیـــز حدیـــث ســـوارگان را
َ

ســـپس وی لفـــظ ابن عّبـــاس و ُحذ

آورده است.

24. جمال الّدین ابوالمحاسن یوسف بن صالح الّدین حنفی.1

وی )المعتصر من المختصر: ص413 ]301/2[( گوید:

ابی طالـب در میدانـگاه  بـن  کـه علـی  کـرده اسـت  روایـت  َاْسـَقع2  بـن  ـة 
َ
واِثل »ابوالُطفیـل 

کوفـه مـردم را گـردآورد و فرمـود: ›شـما را بـه خداونـد سـوگند داده، گـواه می گیـرم: هـر کـس سـخن 

رسـول خدا؟ص؟ را در روز غدیـر خـّم شـنیده، بـه شـنیدۀ خـود گواهـی دهـد.‹ پس گروهـی از مردم 

برخاسـتند و گواهـی دادنـد کـه رسـول خدا؟ص؟ در روز غدیـر خـّم فرمـود: ›آیـا نمی دانیـد کـه مـن 

بیـش از مؤمنـان بـر خودشـان والیـت دارم؟‹ سـپس در حالـی کـه ایسـتاده بـود، دسـت علـی را 

برگرفـت و فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت 

بدار و یاری کن هر که او را دوست بدارد و یاری کند؛ و دشمنی ورز با هر که با او دشمنی ورزد.‹

ابوالُطفیـل گویـد: ›بیـرون شـدم؛ در حالـی کـه در دل دچـار تردیـد بـودم. بـه زیـد بـن ارقـم 

برخـوردم و ایـن را بـه وی گفتـم. گفـت: “در درسـتی چـه چیـز تردیـد می کنی؟ من، خـود، آن را از 

شـنیدم.”‹ رسـول خدا؟ص؟ 

بـه ایـن سـخن اعتنـا نتـوان کـرد کـه علـی همـراه پیامبـر؟ص؟ برای حـج بیـرون نرفتـه و در راه 

خود، بر غدیر خّم برنگذشـته، بلکه از یمن با شـتر قربانی آمده اسـت؛ زیرا گرچه وی به هنگام 

حرکـت بـرای حـج همـراه پیامبـر نبـوده، لکـن در بازگشـت از حـج و در راهـی کـه از غدیـر خـّم 

ی، او را در ایـن جـا یاد نموده اسـت.  ـف گرانمایـه، سـال وفـات ایـن دانشـور را پـس از 1000ق. تلّقـی فرمـوده و از ایـن رو
ّ
1. مؤل

اّمـا از آن جـا کـه سـال وفـات او 803 اسـت، روا اسـت کـه بـه ترتیـب تاریخـی در جای خود یاد گـردد.)م.(

ه است.
َ
2. در این اثر چنین آمده؛ اّما درست آن ابوالُطفیل عامر بن واِثل
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برمی گذشـته، بـا ایشـان همـراه بـوده و شـاید گفتـار رسـول خدا در همیـن زمـان بازگشـت صورت 

پذیرفتـه اسـت. حدیـث صحیـح هـم ایـن را تأییـد می کنـد کـه آن سـخن رسـول خدا؟ص؟ در 

غدیـر خـّم، بـه هنـگام بازگشـت ایشـان از حـج بـه سـوی مدینـه بـوده اسـت.

از زیـد بـن ارقـم روایـت گشـته کـه چـون رسـول خدا؟ص؟ از حّجـة الـوداع بازمی گشـت، در 

غدیـر خـّم فرمـان داد کـه زیـر درختـان سایه گسـتر را بروبنـد و ... .«

 آن گاه، حدیـــث غدیـــر را بـــا لفـــظ یـــاد شـــده از زیـــد، از طریـــق َنســـائی در صفحـــۀ 30 

آورده است.

25. شیخ نورالّدین َهَروی قاری حنفی )د. 1014(�

بـه  کـردن حدیـث غدیـر  روایـت  از  پـس   )]464/10[ الِمشـکاة: 568/5  فـی شـرح  )الِمرقـاة  وی 

گـون، گفتـه اسـت: »حاصـل آن کـه ایـن حدیـث صحیـح اسـت و هیـچ شـّکی  طریق هـای گونا

در آن راه نمی یابـد؛ بلکـه برخـی از حافظـان آن را متواتر دانسـته اند، زیـرا در روایتی از احمد آمده 

اسـت کـه 30 صحابـی آن را از پیامبـر؟ص؟ شـنیده و در جریـان سـتیز بـا علـی در بـارۀ خالفتـش، 
بـه آن گواهـی داده انـد.«1

همـو )همـان: 584/5 ]476/10[( گویـد: »احمـد )المسـند ]355/5[( ایـن حدیـث را روایـت 

نمـوده و فروتریـن مرتبـۀ آن، ایـن اسـت کـه حسـن باشـد؛ و سـخن کسـی کـه بـه ثبوت آن خدشـه 

رسـانده، درخـور اعتنـا نیسـت. نیـز از راه حـق دور افتـاده آن کـه در رّد ایـن حدیـث بدیـن طریـق 

م اسـت که وی از یمن بازگشـته و حّجة الوداع را 
ّ
اسـتدالل کرده که علی در یمن بوده؛ زیرا مسـل

با پیامبر؟ص؟ به جای آورده اسـت. شـاید سـبب توّهم این فرد آن باشـد که پنداشـته پیامبر؟ص؟ 

ایـن سـخن را بـه هنـگام رسـیدن از مدینـه بـه غدیـر خـّم فرمـوده اسـت. نیـز ایـن گفتـۀ برخـی که 

1. هـرگاه بپذیریـم کـه روایـت شـدن حدیـث غدیـر از 30 تن سـبب تواتر آن اسـت، چگونه خواهد بود حـاِل این روایت که ما 
بیـش از 100 راوی بـرای آن در ایـن کتـاب برشـمرده ایم؟ و نیـز چگونـه خواهـد بـود حـال آن، در صورتـی کـه حافظ ابوالعالء 

عّطار 250 طریق برای آن آورده اسـت؟!
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عبارت: ›بارخدایا! دوست بدار و یاری کن هر که او را دوست بدارد و یاری کند.‹ را ساختگی 

شـمرده اند، مـردود اسـت؛ زیـرا ایـن عبـارت از طریق هایـی روایـت شـده کـه ذهبـی بسـیاری از 

آن ها را صحیح دانسته است.«

26. زین الّدین ُمناوی شافعی )د. 1031(�

او )فیـض القدیـر: 218/6( گفتـه اسـت: »ابن َحَجـر گویـد: ›حدیـث غدیـر دارای طریق هـای 

بسـیارفراوان اسـت کـه ابن ُعْقـَده در کتابـی مسـتقل، آن هـا را گـردآورده و برخـی از ایـن طریق هـا، 

صحیـح و برخـی دیگـر حسـن هسـتند. در برخـی از ایـن روایـات تصریـح گشـته کـه پیامبـر؟ص؟ 

ایـن سـخنان را در روز غدیـر خـّم فرمـود. بّزار در روایت خـود1، این عبارت را هم دارد: “بارخدایا! 

دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز بـا هـر کـه بـا او 

دشـمنی ورزد؛ و دوسـتارش را دوسـت بـدار و بـه کیـن ورزش کینـه ورز؛ و یاریگـرش را یـاری نمـا و 

هـر کـه یـاری اش را فرونهـد، یـاری اش را فرونـه.” و چـون ابوبکـر و عمـر ایـن سـخن را شـنیدند، بنا 

بـه روایتـی کـه داَرُقْطنـی بـا ذکـر سـند از سـعد بـن ابی وّقـاص آورده، گفتنـد: “ای زادۀ ابوطالـب! 

مـوالی هـر مـرد و زن مؤمـن گشـتی.”‹

همـو بـا ذکـر سـند روایـت کـرده کـه بـه عمـر گفتنـد: ›تـو بـا علـی چنـان رفتـار می کنـی کـه بـا 

هیـچ یـک از صحابـۀ دیگـر رفتـار نمی نمایـی.‹ گفـت: ›همانـا او مـوالی مـن اسـت.‹

ل< در پیرامـون رویـداد غدیـر را آورده و بـه نقـل از  ل سا�أ
أ
سـپس وی حدیـث نـزول آیـۀ >سا

َهیَثمـی ]مجمـع الّزوائـد: 104/9[ راویـان روایـت احمـد را ثقه شـمرده و در جای دیگر، آنـان را راویان 

ـف _ سـیوطی _ ایـن حدیـث را متواتـر دانسـته اسـت.«
ّ
روایـت صحیـح خوانـده اسـت. نیـز مؤل

بی شافعی )د. 1044(�
َ
27. نورالّدین َحل

وی )الّسـیرة الحلبّیـه: 302/3 ]274/3[( همـان سـخن ابن َحَجـر را آورده کـه حدیـث غدیـر 

که وجود این عبارت را تنها به بّزار نسـبت دهیم؛ زیرا بسـیاری از حافظان همین عبارت  گزاف اسـت  1. سـخنی باطل و 
را در روایـات خـود دارنـد، چنان کـه پیش تر آوردیم.

)557(



505 گفتاری در پیرامون سند حدیث از حافظان دقیق و استوار و دانشوران بزرگ 

صحیـح اسـت و سـندهای صحیـح و حسـن دارد و بـه سـخن آن کـس کـه در صّحتش خدشـه 

نمـوده، اعتنـا نتـوان کـرد و دنبالـۀ آن سـاختگی نیسـت، زیـرا از طریق هایـی رسـیده کـه ذهبـی 

بسـیاری از آن هـا را صحیـح دانسـته اسـت.

28. شیخ احمد بن باکثیر مکی )د. 1047(�

وی )وسـیلة المـآل فـی َعـِدّ مناقـب اآلل ]ص117 و 118[( پـس از روایـت کـردن حدیـث غدیـر بـا 

یفـة بـن ُاَسـید و عامـر بـن لیلـی و ابن عّبـاس و َبـراء بـن عـازب، گفتـه اسـت:
َ

لفـظ ُحذ

 _ اسـت.  ثقـه  او   _ خلیفـه  بـن  ِفْطـر  از  صحیـح،  حدیـث  راویـان  بـا  بـّزار  را  روایـت  »ایـن 

َمه؟اهضر؟ با ذکر سـند آورده و لفظ وی و سـپس لفظ سـعد بن ابی وّقاص را یاد کرده و گفته 
َ
و اّم َسـل

اسـت: ›داَرُقْطنـی )الفضائـل( از َمْعِقـل بـن َیسـار بـا ذکـر سـند روایـت کـرده کـه از ابوبکـر شـنیده 

اسـت: “علـی بـن ابی طالـب، عتـرت رسـول خدا؟ص؟ اسـت، یعنـی همانـان کـه پیامبـر؟ص؟ بـر 

کید فرموده اسـت؛ همانان که سـتارگان هدایتند  تمّسـک به ایشـان و هدایت یافتن از آن ها تأ

و هـر کـه بدانـان اقتـدا نمایـد، هدایـت جوید.” ابوبکـر وی را به این ویژگی اختصـاص داده، زیرا 

او امـام هدایـت و دروازۀ شـهر دانـش و عرفـان و پیشـوای پیشـوایان و دانشـمند اّمـت اسـت. 

چنیـن بـه نظـر می رسـد کـه ایـن همـه را وی از جایگاهـی دارد کـه روز غدیـر خـّم، پیامبـر؟ص؟ از 

میان آن همه کسـان، ویژۀ وی سـاخت. حدیث غدیر نه تردید بردار اسـت و نه شـک پذیر؛ و از 

انبـوه صحابـه روایـت شـده و شـهرت و رواج یافتـه و بـرای اشـتهار آن، همـان همایـش حّجـة 

الـوداع کافـی اسـت. شـیخ اإلسـالم َعْسـَقالنی _ خـدای تعالـی او را رحمـت کنـد! _ ]فتـح البـاری: 74/7[ 

گفتـه اسـت: “حدیـث "هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت." را ِترِمـذی و 

َنسـائی بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد و طریق هـای آن بسـیار فـراوان اسـت و ابن ُعْقـَده در کتابـی 

مسـتقل، آن ها را گردآورده و بسـیاری از سـندهای آن صحیح و حسـن هسـتند.” در اثبات این 

سـخن، روایـت ابوالُطفیـل کفایـت کنـد کـه گویـد: “علـی _ رضـی اهّلل عنـه و کـّرم اهّلل وجهـه _ در دوران 

خالفتـش، مـردم را در رحبـه _ مکانـی اسـت در عـراق _ گـردآورد و برخاسـت و پـس از سـپاس و 

ستایش خداوند ... .” _ تا پایان لفظ یاد شده در صفحۀ 176 _ ‹«
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29. شیخ عبدالحّق ِدْهلوی بخاری )د. 1052(�

وی )شـرح مشـکاة _ اصـل اثـر بـه فارسـی اسـت _ ( گفتـه اسـت: »بی تردیـد، ایـن حدیث صحیح 

اسـت و گروهـی همچـون ِترِمـذی و َنسـائی و احمـد آن را روایـت کرده انـد و طریق هـای آن بسـیار 

اسـت و 16 صحابـی راوی آن بوده انـد. در روایتـی آمـده اسـت کـه 30 صحابـی ایـن سـخن را از 

رسـول خدا؟ص؟ شـنیدند و در اّیـام خالفـت علـی، بـه هنـگام نـزاع بـر سـر خالفـت، بـه سـود علی 

بـدان گواهـی دادنـد. بسـیاری از سـندهای ایـن حدیـث صحیـح و حسـن هسـتند و سـخن آن 

کـس کـه در صّحـت آن تردیـد نمـوده، درخـور اعتنا نیسـت. نیز نباید به گفتـار آن کس توّجه کرد 

که عبارت ›بارخدایا! دوسـت بدار و یاری کن هر که او را دوسـت بدارد و یاری کند؛ و دشـمنی 

گـون روایـت  ورز بـا هـر کـه بـا او دشـمنی ورزد.‹ را سـاختگی شـمرده؛ زیـرا آن را بـا طریق هـای گونا

کرده انـد کـه بیشـینۀ آن هـا را ذهبـی صحیح دانسـته اسـت.«

معـات( گویـد: »ایـن حدیـث صحیـح اسـت و در آن هیـچ تردیـدی روا نیسـت. آن 
ّ
همـو )الل

را گروهـی همچـون ِترِمـذی بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد ... . ایـن گونـه گفـت شـیخ ابن َحَجر در 

الّصواعـق المحرقه.«

30. شیخ محمود بن محّمد شیخانی قادری مدنی.

سـخن  ایـن  صحیـح  احادیـث  جملـۀ  »از  گویـد:  الّنبـّی(  آل  مناقـب  فـی  الّسـوّی  )الّصـراط  او 

پیامبـر؟ص؟ بـه علـی؟ضر؟ اسـت: ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹ 

ِترِمـذی و َنسـائی و امـام احمـد و دیگـران ایـن حدیـث را روایت کرده اند و بسـا احادیث صحیح 

کـه مسـلم و بخـاری نیاورده انـد.« سـپس وی حدیـث گواه خواهـی روز َرْحَبـه را بـا لفظ سـعید بن 

َوْهـب آورده و بـه نقـل از ذهبـی، آن را صحیـح شـمرده اسـت. آن گاه، روایـت احمـد از حدیـث 

گواه خواهـی روز َرْحَبـه را از ابوالُطفیـل و زیـد بـن ارقـم آورده و گـزارش کـرده کـه حافـظ ذهبی، آن را 

صحیـح و غریـب1 دانسـته اسـت.

1. ایـن غرابـت نـه بـه معنـای اصطالحـی در دانـش حدیـث اسـت و نه به معانـی دیگر؛ بلکه فقط از آن رو اسـت که در باب 
فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟ است.
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نیـز آن را از طریـق ابوَعوانـه، از ابوالُطفیـل، از زیـد روایـت کـرده و بـه نقـل از حافـظ ذهبـی، آن 

را صحیح شمرده است.

سـپس آن را از طریـق حافـظ ابوَیْعلـٰی و حافـظ حسـن بـن سـفیان روایـت نمـوده و گـزارش 

کـرده کـه حافـظ ذهبـی آن را حدیثـی حسـن دانسـته کـه عمـوم اهـل سـّنت بـر آن اّتفـاق دارنـد.

بـا  یمـن، گفتـاری مخالـف  اسـماعیلّیه1 در  فرقـۀ  اّمـا بدعت گـزاران  ادامـه  گویـد:[و  ]و در 

مجموعـۀ اّمـت و اهـل سـّنت دارنـد. ایشـان گوینـد: »پیامبـر؟ص؟ در روز غدیـر خـّم بـه هنـگام 

بازگشـت از حّجـة الـوداع، یارانـش را گـردآورد و سـه بـار به ایشـان فرمـود: ›آیا من بیـش از خودتان 

بـر شـما والیـت نـدارم؟‹ آنـان سـخن وی را تصدیـق نمودنـد. پـس ایشـان دسـت علـی؟ضر؟ را 

برافراشـت و فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علی نیز موالی او اسـت. بارخدایا! دوسـت 

بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز بـا هـر کـه بـا او دشـمنی 

ورزد؛ و هـر کـه یـاری اش را فرونهـد، یـاری اش را فرونـه و یاریگـرش را یـاری نمـا؛ و حـق را بـر محـور او 

بگـردان.‹ در ایـن حدیـث، مولـی بـه معنـای اولـٰی اسـت و نـه بـه معنـای یاریگـر یـا دیگـر معانـی 

مشـترک.«

اسـماعیلیان مّدعـی والیـت علـی، گوینـد: »مـراد پیامبـر؟ص؟ آن بـوده کـه هرگونـه والیـت 

کـه خـود بـر اّمـت دارد، علـی؟ضر؟ هـم دارا اسـت. سـند ایـن اّدعـا، سـخن نخسـت پیامبـر؟ص؟ 

گـر مولی بـه معنای  خطـاب بـه مـردم اسـت: ›آیـا مـن بیـش از خودتـان بـر شـما والیـت نـدارم؟‹ ا

یاریگـر و سـرور و ماننـد آن هـا بـود، ضرورت نداشـت که پیامبـر؟ص؟ صحابه را فرابخواَند و ایشـان 

را گـواه قـرار دهـد و نیـز دسـت علـی را برگیـرد و برافـرازد؛ زیـرا ایـن را همـگان از پیـش می دانسـتند 

را  او  کـه  هـر  کـن  یـاری  و  بـدار  ›بارخدایـا! دوسـت  گویـد:  پیامبـر؟ص؟ چنیـن  کـه  نبـود  نیـازی  و 

دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ ... .‹ چنیـن دعایـی جـز امـام معصـوم را نشـاید کـه اطاعتـش پـس 

کـه ایـن برهـان، اختصاصـی بـه اسـماعیلّیه نـدارد و مقتضـای حـّق  1. در بخـش مفـاد حدیـث غدیـر خـّم خواهیـد دیـد 
صریـح اسـت و هـر کـه والیـت امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ پـس از رسـول خد؟ص؟ را از نـوع والیـت پیامبـر؟ص؟ و خالفـت پـس از وی 

می دانـد، بدیـن سـخن ملتـزم اسـت.
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 از پیامبـر؟ص؟ واجـب اسـت؛ بـه ویـژه کـه ایـن دعـا همـراه اسـت بـا هم محـور بـودن حـق بـا علـی؛

 و چنین صفتی جز برای معصومی که اطاعت وی واجب است، حاصل نگردد. بدین سان، 

آشـکار می شـود که علی؟ضر؟ وصّی پیامبر؟ص؟ اسـت و این، به تصریح رسـول خدا؟ص؟ حاصل 

شـده و خالفت کسـی که در خالفت بر او پیشـی جسـت، گناه بوده اسـت.« _ سـخن دروغ این 

مّدعیـان در ایـن جا پایان یابد. _

ایـن  کـه  از سـخنانی  یـک  کـه در احادیـث صحیـح و حسـن، هیـچ  گویـم: »دیدیـد  مـن 

مّدعیـان قائلنـد، ذکـر نگشـته اسـت؛ بلکـه از آن چـه یادکردیـم، همیـن بخـش صحیـح اسـت: 

›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹ نیـز ایـن بخـش کـه مـا آوردیـم، هـم 

 صحیـح اسـت: ›بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد.‹ 

و همچنیـن ایـن بخـش: ›همانـا خداونـد ولـّی مؤمنـان اسـت؛ و هـر کـس مـن ولـّی اویـم، ایـن نیز 

کنـد؛  یـاری  و  بـدارد  دوسـت  را  او  کـه  هـر  کـن  یـاری  و  بـدار  دوسـت  بارخدایـا!  اسـت.  او   ولـّی 

و دشـمنی ورز بـا هـر کـه بـا او دشـمنی ورزد؛ و یاریگـرش را یـاری فرمـا.‹ و نیـز ایـن سـخن ایشـان 

خطـاب بـه مـردم هـم صحیـح اسـت: ›آیـا می دانیـد که مـن بیش از مؤمنـان بر خودشـان والیت 

دارم؟‹ و پاسـخ آنـان کـه: ›آری؛ ای رسـول خدا!‹ و آن گاه، ایشـان فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر وی 

والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت 

بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز بـا هـر کـه بـا او دشـمنی ورزد.‹ ایـن سـخن پیامبـر؟ص؟ هـم 

صحیـح اسـت: ›بـه زودی مـن بـه سـوی خداونـد فراخوانـده شـوم و دعوتـش را اجابـت نمایـم. 

همانـا مـن دو یـادگار گرانمایـه در میانتـان می نهـم؛ کتـاب خداونـد و خاندانـم کـه عتـرت مـن 

هسـتند. پـس مراقـب باشـید کـه پـس از مـن بـا آن دو چـه می کنیـد! و آن دو هرگـز از هـم جـدا 

نگردنـد تـا آن گاه کـه در کنـارۀ حوض، بر مـن درآیند.‹ آن گاه، فرمود: ›همانا خداوند موالی من 

اسـت و مـن هـم مـوالی هـر مؤمنـم.‹ سـپس دسـت علـی را برگرفـت و فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر وی 

والیـت دارم، ایـن نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت 

بدارد و یاری کند؛ و دشمنی ورز با هر که با او دشمنی ورزد.‹ و همچنین این سخن پیامبر؟ص؟ 
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صحیـح اسـت: ›آیـا مـن بیـش از هر مؤمن بر خودش والیـت ندارم؟‹ گفتنـد: ›آری.‹ فرمود: ›پس 

ایـن مـوالی هـر کـس اسـت کـه مـن بـر او والیـت دارم. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کن هر کـه او را 

دوسـت بدارد و یاری کند؛ و دشـمنی ورز با هر که با او دشـمنی ورزد.‹ عمر؟ضر؟ او را مالقات نمود 

و گفـت: ›گـوارا بـاد تـو را ای زادۀ ابوطالـب کـه مـوالی هـر مـرد و زن مؤمـن گشـتی.‹ همـۀ احادیـث 

صحیـح و حسـن از ایـن قـرار بـود و از سـاخته ها و دروغ هـای آن مّدعیـان چیـزی در آن نیسـت.1 

طریق های حدیث یاد شده و جز آن را ابن ُعْقَده در کتابی مستقل گردآورده است.«

31. سّید محّمد َبْرَزْنجی شافعی )د. 1103(�

وی )الّنواقـض للّروافـض ]برگـۀ 8[(گویـد: »بـدان کـه شـیعه بـر آن اسـت کـه ایـن حدیـث، نـّص 

آشـکار در امامـت علـی؟ضر؟ اسـت؛ و ایـن، نیرومندتریـن شـبهۀ ایشـان بـه شـمار آیـد. آن بخـش 

کـه مـا ذکـر کردیـم: ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹ بـدون افزایـش در 
حدیث، صحیح است و از طریق های بسیار روایت شده است.«2

32. ضیاءالّدین َمْقَبلی )د. 1108(�

یقیـن آور  از احادیـث متواتـِر  را  المتعـّدده( حدیـث غدیـر  الفنـون  فـی  المسـّدده  )االبحـاث  وی 

اسـت. دانسـته 

ؤول )30/2( آمده است: در حاشیۀ هدایة العقول إلی غایة الّسَ

ــخ معروفــش، طبــق الحلــوی، از ســّید محّمــد  ــر در تاری ــن علــی وزی مــه ســّید عبــداهّلل ب
ّ

»عال

ــز مــوالی او اســت.‹  ــت دارم، علــی نی ــر وی والی ــه مــن ب ــث ›هــر ک ــرده کــه حدی ابراهیــم نقــل ک

دارای 150 طریــق اســت؛ اّمــا تنهــا برخــی از حافظــان حدیــث ایــن طریق هــا را شــناخته اند. 

کـه خـود وی صحیـح شـمرده، نیاورده انـد و تنهـا بـرای توضیـح و احتجـاج  1. آن مّدعیـان چیـزی جـز همیـن احادیـث را 
گـر او در ایـن احتجـاج چنـد و چونـی دارد، چـرا ابـراز  گزیـر اسـت. ا مطالبـی بـدان افزوده انـد. پـس وی از پذیـرش آن هـا نا

نکـرده اسـت؟ بـه خواسـت خداونـد تعالـی، حقیقـت سـخن در همـۀ ایـن مـوارد خواهـد آمـد.

2. اشاره شد که حافظان به صّحت بخش آغازین و دنبالۀ این حدیث گواهی داده اند و هر دو بخش، سند قوی دارند. 
سخن راستین در این باب، در بخش »نشانه های تعیین کننده« در همین کتاب خواهد آمد.
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مــه محّمــد بــن اســماعیل امیــر؟حر؟1 نیــز بــر آن اســت کــه ایــن حدیــث 150 طریــق دارد. 
ّ

 ســّید عال

مــه َمْقَبلــی _ شــرح حــال او در صفحــۀ 142 گذشــت. _ پــس از بیــان برخــی از طریق هــای ایــن 
ّ

عال

ــر ایــن حدیــث شــناخته شــده نباشــد، در دیــن موضــوع شناخته شــده ای  گ ــد: ›ا حدیــث گوی

یافــت نگــردد.‹ همــو )الفصــول( حدیــث غدیــر و نیــز حدیــث منزلــت را دارای تواتــر لفظــی 

شــمرده؛ اّمــا جــالل، تنهــا تواتــر لفظــی حدیــث غدیــر، و نــه حدیــث منزلــت، را پذیرفتــه اســت. 
وی حدیث منزلت را صحیح مشهور، نه متواتر، دانسته است.2

ســّید امیــر محّمــد َصنعانــی )الّروضــة الّندّیــه شــرح الّتحفــة العلوّیــه ]ص154[( کــه از او یــاد شــد، 

گویــد: ›حدیــث غدیــر نــزد بیشــینۀ پیشــوایان حدیــث، متواتــر شــمرده شــده اســت. حافــظ 

ذهبــی )تذکــرة الحّفــاظ ]713/2[( در شــرح حــال طبــری، گفتــه اســت: “محّمــد بــن َجریــر در 

ایــن بــاب کتابــی نگاشــته کــه مــن بــدان دســت یافتــم و از فراوانــی طریق هــای ایــن حدیــث در 

شــگفتی شــدم.”

کم گوید: “حدیث غدیر را طریق های  نیز ذهبی ]تذکرة الحّفاظ: 1043/3[ در شرح حال حا

“شـیخ  گویـم:  ]َصنعانـی[  مـن  گـردآورده ام.”  رسـاله  یـک  در  را  آن هـا  مـن  کـه  اسـت  نیکویـی 

تالشـگر، سـکنا گزیـده در حـرم االهـی، ضیاءالّدیـن صالـح بـن مهـدی َمْقَبلـی، آن را در شـمار 

کـه  اقـراری  بـا  پـس  اسـت.”  انصـاف  و  تقـوا  و  دانـش  پیشـوایان  از  او  و  آورده؛  متواتـر  احادیـث 

پیشـوایان بـه تواتـر ایـن حدیـث دارنـد، نیـازی بـه درازگویـی و ذکـر طریق هـای آن نیسـت؛ و تنهـا 

برای تبّرک، برخی از آن ها را می آوریم.‹«

33. شیخ محّمد صدرالعالم.

 وی )معـــارج الُعلـــی فـــی مناقـــب المرتضـــی( گویـــد: »بـــدان کـــه حدیـــث ›مـــواالة‹ نـــزد ســـیوطی؟حر؟

متواتـــر اســـت، چنـــان کـــه در َقْطـــف األزهـــار ]ص277[ گفتـــه اســـت. اکنـــون مـــن برآنـــم کـــه طریق هـــای 

ی در بخش مربوط خواهد آمد. که شرح حال و 1. وی از شاعران غدیر در سدۀ دوازدهم است 

2. تواتر حدیث منزلت، آن هم به اّتفاق آرا، بر وی پوشیده مانده است.
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ابن ابی َشـــیبه ابن عّبـــاس؛  از  کـــم،  حا و  احمـــد  گـــردد:  آشـــکار  تواتـــرش  تـــا  وارســـم  را   آن 

 و احمـــد، از ابن عّبـــاس، از ُبَرْیـــده؛ احمـــد و ابن ماجـــه، از َبـــراء؛ َطَبرانی، از َجریر؛ ابوُنَعیم، از ُجْنَدع 

انصاری؛ ابن قانع، از ُحْبشی بن ُجناَده؛ و ِترِمذی _ آن را حسن و غریب1 شمرده است. _  و َنسائی 

یفـــة بـــن َاســـید؛ ابن ابی َشـــیبه 
َ

 و َطَبرانـــی و ضیـــاء َمْقِدســـی، از ابوالُطفیـــل، از زیـــد بـــن ارقـــم یـــا ُحذ

و َطَبرانـــی، از ابواّیـــوب؛ ابن ابی َشـــیبه و ابن ابی عاصـــم و ضیـــاء، از ســـعد بـــن ابی وّقـــاص؛ شـــیرازی 

_ در کتاب االلقاب _ از عمر؛ َطَبرانی، از مالک بن حویرث؛ ابوُنَعیم _ در فضائل الّصحابه _ از یحیی 

بـــن َجْعـــده، از زیـــد بـــن ارقـــم؛ ابن ُعْقـــَده )المـــواالة( از حبیـــب بـــن ُبَدیـــل بـــن َوْرقـــاء و قیـــس بـــن ثابـــت 

 و زیـــد بـــن َشـــراحیل انصـــاری؛ احمـــد، از علـــی و ســـیزده تـــن؛ و ابن ابی َشـــیبه، از جابـــر. نیـــز احمـــد 

و ابن ابی عاصـــم _ در الّســـّنه _ از زاذان بـــن عمـــر روایـــت کرده انـــد: ›از علـــی شـــنیدم کـــه در 

میدانـــگاه کوفـــه ... _ تـــا پایـــان حدیـــث _ .‹

واین  آورده  ارقم  بن  زید  و  عازب  بن  َبراء  از  احمد،  طریق  از  را  حدیث  لفظ  همو  سپس 

دوازده  و  ابوهریره  از  ابن ابی َشیبه،  ابن عمر؛  از  َطَبرانی،  است:  کرده  ذکر  آن  برای  را  طریق ها 

کم، از علی و َطلحه؛ احمد  صحابی؛ احمد و َطَبرانی و ضیاء، از ابواّیوب و گروهی از صحابه؛ حا

و َطَبرانی و ضیاء، از علی و زید بن ارقم و سی تن از صحابه؛ ابوُنَعیم _ در فضائل الّصحابه _ از سعد؛ 

خطیب، از انس؛ عبداهّلل بن احمد و ابوَیْعلٰی و ابن َجریر و خطیب و ضیاء، از عبدالّرحمان بن 

ابی لیلی که گفته است: ›علی را در میدانگاه کوفه دیدم ... _ تا پایان حدیث _ .‹ نیز َطَبرانی، از 

کم، از ابوالُطفیل، از زید بن ارقم، ... _ تا پایان روایت با  عمرو بن ُمّره و زید بن ارقم؛ َطَبرانی و حا

لفظی که گذشت _ ؛ َطَبرانی، از ُحْبشی بن ُجناَده؛ و ابوُنَعیم _ در فضائل الّصحابه _ از زید بن ارقم 

و َبراء بن عازب، این حدیث را با ذکر سند آورده اند.«

34. سّید ابن حمزۀ َحّرانی دمشقی حنفی )د. 1120(�

َنســـائی و  ِترِمـــذی  طریق هـــای  از   )]233 و   75/3[  230 و   136/2 الّتعریـــف:  و  )البیـــان   وی 

که در الّسنن )حدیث 3713( آمده است.)غ.( 1. درسِت آن »صحیح« است؛ چنان 
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کـــم و ضیـــاء َمْقِدســـی، حدیـــث غدیـــر را روایـــت نمـــوده و بـــه نقـــل از ســـیوطی، آن   و َطَبرانـــی و حا

را متواتـــر شـــمرده اســـت.

35. ابوعبداهلل ُزْرقانی مالکی )د. 1122(�

ف که در صفحۀ 300 گذشت، گفته است: 
ّ
او )شرح المواهب: 13/7( پس از ذکر گفتار مؤل

افزون، فهم و دریافتش دقیق، رفتارش  برگزید که دانشش  را  از آن روی علی  »رسول خدا؟ص؟ 

با ذکر سند  او  و جز  َطَبرانی  بود ...  استوار  و گامش  بزرگوارانه،  ک، اخالقش  پا باطنش  نیکو، 

در  که جایی است  در غدیر خّم  الوداع،  از حّجة  بازگشت  در  پیامبر؟ص؟  که  کرده اند  روایت 

 ُجحفه، به خطبه ایستاد ... و ضمن آن، فرمود: ›ای مردم! همانا خداوند موالی من است 

و من هم موالی مؤمنانم و بیش از خودشان بر آنان والیت دارم. پس هر که من بر وی والیت 

دارم، علی نیز موالی او است. بارخدایا! دوست بدار و یاری کن هر که او را دوست بدارد و یاری 

کند؛ و دشمنی ورز با هر که با او دشمنی ورزد؛ و دوستارش را دوست بدار و به کین ورزش کینه 

ورز؛ و یاریگرش را یاری نما و هر که یاری اش را فرونهد، یاری اش را فرونه؛ و حق را بر محور او 

بگردان.‹ برخی پنداشته اند که عبارت ›بارخدایا! ... .‹ ساختگی است؛ اّما این پندار مردود 

است، زیرا این سخن از طریق هایی روایت شده که ذهبی بسیاری از آن ها را صحیح شمرده 

است. داَرُقْطنی، از سعد روایت کرده است که چون ابوبکر و عمر این سخن را شنیدند، گفتند: 

›ای زادۀ ابوطالب! موالی هر مرد و زن مؤمن گشتی.‹«

ل< در پیرامـون رویـداد غدیـر را یـاد کـرده و پـس از  ل سا�أ
أ
آن گاه، او حدیـث نـزول آیـۀ >سا

آوردن شـرح حـال ابن ُعْقـَده و سـتودن وی، گـزارش نمـوده کـه ایـن حدیـث متواتـر اسـت و 16 

صحابـی آن را روایـت کرده انـد1 و در روایتـی از احمـد، آمـده اسـت کـه 30 تـن از اصحـاب ایـن 

حدیـث را از پیامبـر؟ص؟ شـنیده، در جریـان سـتیز بـا علـی در روزگار خالفتـش، بـرای وی بـدان 

شـهادت دادند. پس به سـخن آن کس که در صّحت آن خدشـه نموده، اعتنا نتوان کرد؛ و نیز 

1. البّتـه ایـن بـه فراخـور احاطـۀ او اسـت؛ و بـاور وی آن اسـت کـه بـه همیـن انـدازه تواتر حاصـل می گردد. پیش تـر گفتیم که 
صحابـۀ روایـت کننـدۀ ایـن حدیث به بیـش از 100 تن می رسـند.
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گفتـار آن کـه ایـن حدیـث را بـه دلیـل حضـور علـی در یمـن انـکار نمـوده، پذیرفتنی نیسـت؛ زیرا 
م است که وی از یمن بازگشته و حج را با رسول خدا؟ص؟ گزارده است.

ّ
مسل

36. شلاب الّدین ِحْفظی شافعی ]د. 1233[�
او از شـاعران غدیـر در سـدۀ دوازدهـم اسـت. وی )ذخیـرة المـآل فـی شـرح عقـد جواهـر الـلل( 
َنسـائی و  ِترِمـذی  نمی یابـد.  راه  آن  در  تردیـدی  هیـچ  و  اسـت  صحیـح  حدیـث  »ایـن   گویـد: 
 و احمـد آن را روایـت کرده انـد و طریق هـای آن بسـیار اسـت. بـه گـزارش امـام احمـد؟حر؟ ]المسـند: 
498/5[ در جریـان سـتیز بـا علـی در روزگار خالفتـش، 30 صحابـی بـه سـود وی بدیـن حدیـث 

گواهـی دادند.«

37. میرزا محّمد َبَدخشی.
او )ُنـُزل األبـرار: ص21 ]ص54[(گویـد: »ایـن حدیـث صحیـح و مشـهور اسـت و در صّحت آن، 
جـز فـرد متعّصـب لجاجت پیشـه تردیـد روا نداشـته و بـه سـخن او توّجـه نتوان کـرد. حدیث یاد 
 شـده دارای طریق هـای بسـیار زیـاد اسـت کـه ابن ُعْقـَده آن هـا را در کتابـی مسـتقل گـردآورده 
از  فـراوان  شـماری  و  هسـتند  صحیـح  طریق هـا  ایـن  از  بسـیاری  کـه  نمـوده  تصریـح  ذهبـی  و 

صحابه، آن را روایت کرده اند.«

 همـــو )مفتـــاح الّنجـــا فـــی مناقـــب آل العبـــا ]برگـــۀ 44 و 45[( گفتـــه اســـت: »حکیـــم )نـــوادر األصـــول(
یفـــة بـــن اســـید؟ضر؟ روایـــت 

َ
و َطَبرانـــی )المعجـــم الکبیـــر( بـــا ســـند صحیـــح از ابوالُطفیـــل، از ُحذ

 کرده انـــد: ›همانـــا رســـول خدا؟ص؟ در غدیـــر خـــّم، زیـــر درختـــی، خطبه خوانـــد و فرمـــود: “ای مردم! 
گاه، بـــه مـــن خبـــر داده اســـت ... _ تـــا پایـــان روایـــِت یـــاد شـــده در   همانـــا خداونـــِد باریـــک دان آ
صفحـــۀ 27 _ .‹ همیـــن روایـــت را احمـــد، از َبـــراء بـــن عـــازب و زیـــد بـــن ارقـــم؟امهضر؟ ... بـــا لفـــظ یـــاد 
 شـــده در صفحـــۀ 30 بـــا ذکـــر ســـند روایـــت کـــرده اســـت. نیـــز احمـــد، از علـــی و ابواّیـــوب انصـــاری 
 و عمـــرو بـــن ُمـــّره؛ ابوَیْعلـــٰی، از ابوهریره؛ ابن ابی َشـــیبه، از ابوهریـــره و 12 صحابی؛ بّزار، از ابن عّباس 
و ُعماره و ُبَرْیده؛ َطَبرانی، از ابن عمر  و مالک بن حویرث و ابواّیوب و َجریر و سعد بن ابی وّقاص 
ـــه _ از ســـعد؛  ـــل الّصحاب کـــم، از علـــی و َطلحـــه؛ ابوُنَعیـــم _ در فضائ  و ابوســـعید ُخـــْدری و انـــس؛ حا

و خطیب، از انس؟مهضر؟ این حدیث را روایت کرده اند.«
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سپس به روایت حدیث یاد شده پرداخته و گفته است:

»در روایتـی دیگـر از َطَبرانـی، از عمـرو بـن ُمـّره و زید بن ارقم و ُحْبشـی بـن ُجناَده؟مهضر؟به نحو 

اسـت.  او  مـوالی  نیـز  علـی  دارم،  والیـت  وی  بـر  مـن  کـه  ›هـر  اسـت:  آمـده  لفـظ  ایـن  مرفـوع، 

بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کند؛ و دشـمنی ورز با هر که 

با او دشمنی ورزد؛ و یاریگرش را یاری نما و یاورش را یار باش.‹

از ابن َمْرَدَویــه، از ابن عّبــاس؟امهضر؟ بــه نحــو مرفــوع، ایــن عبــارت آمــده اســت: ›بارخدایــا! 

بــدار  دوســت  بارخدایــا!  اســت.  او  مــوالی  نیــز  علــی  دارم،  والیــت  وی  بــر  مــن  کــه   هــر 

و یــاری کــن هــر کــه او را دوســت بــدارد و یــاری کنــد؛ و دشــمنی ورز با هر که با او دشــمنی ورزد؛ و هر 

 کــه یــاری اش را فرونهــد، یــاری اش را فرونــه و یاریگــرش را یــاری نمــا؛ و دوســتارش را دوســت بــدار 

و به کین ورزش کینه ورز.‹

در حدیـث دیگـر از ابوُنَعیـم )فضائـل الّصحابـه( از زیـد بـن ارقـم و َبـراء بـن عـازب، بـه نحـو 

مرفـوع، آمـده اسـت: ›هـال کـه همانـا خداونـد بـر مـن والیـت دارد و مـن هـم بـر هـر مؤمـن والیـت 

دارم؛ هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹

کم و حافظ ابوبشر اسماعیل بن  نیز این حدیث از احمد _ در روایتی دیگر _ و ابن ِحّبان و حا

ویه _ از ابن عّباس، از ُبَرْیده _ متن حدیث را آورده است.  عبداهّلل َعْبدی اصفهانی _ مشهور به َسّمُ

_ و َطَبرانی _ در روایتی دیگر _ از ابوالُطفیل، از زید بن ارقم _ متن حدیث را آورده است. _ آمده 

کم از زید بن ارقم _ متن حدیث را آورده است. _ نیز این حدیث را آورده اند.« است. ِترِمذی و حا

ابوعبـداهّلل  حافـظ  و  اسـت  مشـهور  و  صحیـح  حدیـث  »ایـن  اسـت:  گفتـه  سـپس  وی 

محّمـد بـن احمـد بـن عثمـان ذهبـی ترکمانـی فارقـی دمشـقی، بسـیاری از طریق هـای آن را کـه 

بسـیار فـراوان نیـز هسـت، صحیـح شـمرده و حافـظ ابوالعّبـاس احمـد بـن محّمـد بـن سـعید 

کوفـی _ مشـهور بـه ابن ُعْقـَده _ آن هـا را در کتابـی مسـتقل گـردآورده اسـت. احمـد بـا ذکـر سـند از 

ابوالُطفیـل روایـت کـرده اسـت کـه علـی _ کّرم اهّلل وجهـه _ مردم را در میدانگاه کوفه گـردآورد و ... _ تا 

پایـان حدیـث گواه خواهـی روز َرْحَبـه _ .«
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38. مفتی شام، ِعمادی حنفی دمشقی )د. 1171(�

وی )الّصـالت الفاخـره: ص49( حدیـث غدیـر را از احادیـث متواتـر شـمرده و چنـان کـه در 

و احمـد و طبـری  بـّزار  و  ِترِمـذی  از  بلکـه بیش تـر،  و  از ده اسـتاد  را  کـرده، آن  یـاد   آغـاز کتابـش 

کر و ابن ُعْقَده و ابوَیْعلٰی روایت کرده است. و ابوُنَعیم و ابن عسا

39. ابوعرفان َصّبان شافعی )د. 1206(�

او )إسـعاف الّراغبیـن، حاشـیۀ نـور األبصـار: ص153( پـس از روایـت کـردن حدیـث غدیـر، گفتـه 

اسـت: »ایـن حدیـث را 30 صحابـی از پیامبـر؟ص؟ روایـت کرده انـد و بسـیاری از طریق هـای آن 

صحیـح یـا حسـن اسـت.«

40. سّید محمود آلوسی بغدادی )د. 1270(�

م اسـت کـه پیامبـر؟ص؟ در غدیـر 
ّ
وی )روح المعانـی: 249/2 ]61/6[( گویـد: »آری؛ نـزد مـا مسـل

خـّم در بـارۀ امیـر چنیـن فرمـود: ›هـر که من بـر وی والیت دارم، علی نیز موالی او اسـت.‹ و طبق 

برخـی روایـات، بـر آن سـخنی هـم افـزود. اّما هیچ یـک از این ها، چنان که شـیعیان اّدعا دارند، 
بـر امامـت و راهبری جامعه داللـت ندارد.«1

همـو )همـان: 350/2 ]159/6[( گفتـه اسـت: »ذهبـی بـر آن اسـت کـه ایـن حدیـث صحیـح 

اسـت و جملـۀ ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹ بـه یقیـن و تواتـر، از 

اّمـا عبـارت ›بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت  رسـول خدا؟ص؟ اسـت؛ 

بدارد.‹ فزونی ای است که سندش قوی است.«

41. شیخ محّمد ُحوت بیروتی شافعی )د. 1276(�

وی )أسـنی المطالـب: ص227 ]ص461[( گویـد: »حدیـث ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، 

1. در بیـان مفـاد حدیـث غدیـر، بـه داللـت آن پـی خواهیـد بـرد؛ در ایـن جـا، مـراد از نقـل گفتـار وی، نشـان دادن تسـلیم او 
بـه صّحـت سـند حدیث اسـت.
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 علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹ را احمـد و صاحبـان کتاب هـای »سـنن« جـز ابـوداوود، روایـت کـرده 

و آن را صحیـح شـمرده اند. همیـن حدیـث بـا ایـن لفظ نیز روایت شـده اسـت: ›هـر که من ولّی 

کم آن  کـم روایت نموده انـد و حا او هسـتم، علـی هـم ولـّی او اسـت.‹ ایـن را احمـد و َنسـائی و حا

را صحیح شـمرده است.«

کْلنوی.
َ
42. مولوی ولّی اهلل ل

او )مـرآة المؤمنیـن فـی مناقـب أهـل بیـت سـّید المرسـلین ]ص40[( پـس از ذکـر حدیـث غدیـر بـا 

 چندیـن طریـق، _ بـه فارسـی _ گفتـه اسـت: »بایـد دانسـت کـه ایـن حدیـث صحیـح اسـت

 و طریق هـای فـراوان دارد و هـر کـه در صّحـت آن خدشـه نمـوده، بـه بیراهـه رفتـه اسـت؛ زیـرا 

گروهـی از دانشـوران علـم حدیـث، آن را بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد، هماننـد ِترِمذی و َنسـائی؛ 

و نیـز شـماری از صحابـه آن را روایـت نمـوده و در اّیـام خالفـت علـی بـدان گواهـی داده انـد ... .«

آن گاه، وی حدیث گواه خواهی روز َرْحَبه و گیرا شدن نفرین امام را آورده است.

43. حافظ معاصر، شلاب الّدین ابوالفیض احمد بن محّمد بن صّدیق َحْضَرمی1�

او )تشنیف اآلذان: ص77( گوید:

از  تواتـر  بـه  او اسـت.‹  نیـز مـوالی  بـر وی والیـت دارم، علـی  کـه مـن  اّمـا حدیـث ›هـر  »و 

گـر همـۀ اسـناد آن را بیاوریـم،  رسـول خدا؟ص؟ رسـیده و آن را حـدود 60 تـن روایـت کرده انـد. ا

سـخن بـه درازا کشـد؛ اّمـا بـرای بهره رسـانی علمـی، بـه نـام کسـانی کـه آن را بـا ذکـر سـند روایـت 

گاهـی از همـۀ طریق هـا و اسـناد آن اسـت، بـه  نموده انـد، اشـاره می نماییـم. هـر کـس خواهـان آ

کتاب ما در بارۀ احادیث متواتر مراجعه نماید. این کسان، آن حدیث را روایت کرده اند:

از  تـن   13 و  علـی  از  ]ص593-590[(  )الّسـّنه  ابن ابی عاصـم  و  ]135/1[(؛  )المسـند  احمـد 

راوی؛ انـدی  و  ده  و  علـی  از  ]ص100[(  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  )خصائـص  َنسـائی  صحابـه؛ 

کنندۀ حدیث غدیر  1. درسـِت آن، غماری مغربی اسـت، نه َحْضَرمی. شـرح حال وی در شـمارۀ 360 از دانشـوران روایت 
گذشت.)غ.(
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 َطحـاوی )مشـکل اآلثـار ]307/2 و 308[(؛ و بـّزار )البحـر الّزّخـار ]133/2 و 235 و 632؛ 34/3[(؛ 

کر و دیگران، از علی و گروهی جز او؛ و ابن عسا

نیـز ابن راُهَویـه )المسـند(؛ ابن َجریـر )تهذیـب اآلثـار(؛ ابن ابی عاصـم )الّسـّنه(؛ َطحـاوی )مشـکل 

حدیـث  از   ]344/12 بغـداد:  ]تاریـخ  خطیـب  و  ابن ُعْقـَده  و  ]ص85[(؛  )األمالـی  َمحاِملـی  اآلثـار(؛ 

ابن عّبـاس؛

همچنین احمد ]المسند: 355/5[؛ َنسائی )الّسنن الکبری ]132/5[؛ خصائص امیرالمؤمنین؟ع؟ 

و  ]61/2[(؛  األسماء  و  )الکنــــی  دوالبی  سفیــــان؛  بن  حسن  ]الّسنــن: 43/1[؛  ابن ماجه  ]ص102[(؛ 

کر )تاریخ مدینة دمشق ]227/12[( از حدیث َبراء بن عازب؛ ابن عسا

]45/5[(؛  الکبـری  )الّسـنن  َنسـائی  591/5[؛  ]الّسـنن:  ِترِمـذی  و   ]501/5 ]المسـند:  احمـد  نیـز 

کـم  ابن ِحّبـان )الّصحیـح(؛ بـّزار؛ دوالبـی )الکنـی و األسـماء(؛ َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 166/5[؛ حا

]المستدرک علی الّصحیحین: 118/3[؛ و دیگران از زید بن ارقم؛

همین سان، احمد ]المسند: 476/6[؛ َنسائی )الّسنن الکبری ]45/5[؛ خصائص امیرالمؤمنین؟ع؟ 

اآلثار(؛  )تهذیب  ابن َجریر  83/12[؛  ]المصّنف:  ابی َشیبه  بن  عثمان  )الفوائد(؛  ویه  َسّمُ ]ص99[(؛ 

الّصحیحین:  علی  ]المستدرک  کم  حا 375/15[؛  ابن حّبان:  صحیح  تقریب  فی  ]اإلحسان  ابن ِحّبان 

أصبهان؛  أخبار  ذکر  ]23/4[؛  األولیاء  )ِحلیة  ابوُنَعیم  ]71/1[(؛  الّصغیر  )المعجم  َطَبرانی   119/3[؛ 

کر ]تاریخ مدینة دمشق: 209/12[ از طریق های در حّد تواتر،  فضائل الّصحابه(؛ و ابن ُعْقَده و ابن عسا

 از ُبَرْیده؛

نیـز احمـد ]المسـند: 583/6[؛ َنسـائی )الّسـنن الکبـری(؛ و َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 173/4[ از 

حدیـث ابواّیـوب؛

همچنیـن ِترِمـذی ]الّسـنن: 591/5[؛ ابن ُعْقـَده؛ َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 180/3[؛ داَرُقْطنـی 

یفـة بـن َاسـید _ البّتـه ایـن 
َ

کر ]تاریـخ مدینـة دمشـق: 226/12[ از حدیـث ُحذ و از طریـق او، ابن عسـا

طریـق نـزد ِترِمـذی مشـکوک اسـت. _ ؛
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)569(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 1( 518

نیز َنسـائی ]خصائص امیرالمؤمنین؟ع؟ : ص99[؛ ابن ماجه ]الّسـنن: 45/1[؛ سـعید بن منصور؛ 

از  228/12؛251/6[  دمشـق:  مدینـة  ]تاریـخ  کر  ابن عسـا و  ابن ُعْقـَده؛  بـّزار؛  اآلثـار(؛  )تهذیـب  ابن َجریـر 

حدیـث سـعد بـن ابی وّقـاص؛

نیز ابن ابی َشـیبه ]المصّنف: 61/12[ و بّزار در مسندهاشـان؛ ابوَیْعلٰی؛ َطَبرانی )المجم األوسـط 

]133/3 و 134[(؛ و ابن ُعْقَده؛

أخبـار  األولیاء؛ذکـر  )ِحلیـة  ابوُنَعیـم  ابن ُعْقـَده؛  ]64/1[(؛  الّصغیـر  )المعجـم  َطَبرانـی  همچنیـن 

کر ]تاریـخ مدینـة دمشـق: 236/12[ از حدیـث  أصبهـان(؛ خطیـب ]تاریـخ بغـداد: 377/7[؛ و ابن عسـا

انـس بـن مالـک؛

کر ]تاریخ مدینة  کـم؛ َطَبرانـی )المعجـم األوسـط(؛ ابوُنَعیـم )ذکر أخبـار أصبهان(؛ و ابن عسـا نیـز حا

دمشـق: 232/12[ از حدیث ابوسـعید؛

ابن ُعْقـَده؛  در سنن شـان؛  َنسـائی  و  ]المصّنـف: 59/12[  ابی َشـیبه  بـن  همچنیـن عثمـان 

کر  ابوَیْعلـٰی؛ َطَبرانـی؛ بانیاسـی در کتابچـه اش؛ ابوُنَعیـم )ذکـر أخبـار أصبهـان ]358/2[(؛ و ابن عسـا

)تاریـخ مدینـة دمشـق ]231/12[( از حدیـث جابـر بـن عبـداهّلل؛

نیز َطَبرانی ]المعجم الکبیر: 192/5[ از حدیث عمرو بن ذی ُمّر؛

همچنیـن عثمـان بـن ابی َشـیبه )الّسـنن(؛ ابن ُعْقَده؛ َطَبرانـی؛ ابن َعـدّی ]الکامل فی ضعفاء 

کر ]تاریـخ مدینـة دمشـق: 236/12[ از حدیـث ابن عمر؛ الّرجـال: 33/5[ و از طریـق او ابن عسـا

کر از حدیث مالک بن حویرث؛ نیز ابن ُعْقَده؛ َطَبرانی ]المعجم الکبیر: 291/19[؛ و ابن عسا

ـص؛ 
ّ
ُمَخِل ابوطاهـر  17/4[؛  الکبیـر:  ]المعجـم  َطَبرانـی  األولیـاء(؛  )ِحلیـة  ابوُنَعیـم  همچنیـن 

ُجنـاَده؛ بـن  ُحْبشـی  از   ]233/12 دمشـق:  مدینـة  ]تاریـخ  کر  ابن عسـا و  ابن قانـع؛ 

نیز َطَبرانی ]المعجم الکبیر: 357/2[ و ابن ُعْقَده از حدیث َجریر بن عبداهّلل َبَجلی؛

]تاریـخ مدینـة دمشـق:  کر  ابن عسـا و  ابن ُعْقـَده  و  َطَبرانـی  ُعمـاره؛  از حدیـث  بـّزار  همچنیـن 
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کر ]تاریـخ مدینـة دمشـق: 224/12[ از حدیـث َربـاح بـن  238/12[ از حدیـث عّمـار بـن یاسـر؛ ابن عسـا

حـارث و حدیـث عمـر بـن خّطـاب و حدیـث ُنَبیـط بـن َشـریط؛

بـن ُجْنـَدب؛  َسـُمَرة  از حدیـث  ]تاریـخ مدینـة دمشـق: 233/12[  کر  ابن ُعْقـَده و ابن عسـا نیـز 

از حدیـث ُجْنـَدب  ابوُنَعیـم )فضائـل الّصحابـه(  ابولیلـی؛  از حدیـث  طوسـی )األمالـی ]ص247[( 

انصـاری؛

گـون از جملـه: حبیـب  همچنیـن ابن ُعْقـَده )المـواالة1( از حدیـث گروهـی بـا سـندهای گونا

بـن ُبَدیـل، قیـس بـن ثابـت، زیـد بـن ُشـَرْحبیل، عّبـاس بـن عبدالمّطلـب، حسـن بـن علـی، 

کَوع، زید بن ابی ثابت، ابوذر، سـلمان فارسـی،  َمة بن َا
َ
حسـین بن علی، عبداهّلل بن جعفر، َسـل

َیْعلـٰی بـن ُمـّره، ُخَزیمـة بـن ثابـت، سـهل بـن ُحَنیـف، ابورافـع، زیـد بـن حارثـه، جابـر بـن َسـُمَره، 

َضْمـرۀ اسـلمی، عبـداهّلل بـن ابی َاوفـٰی، عبـداهّلل بـن ُبْسـر ماِزنی، عبدالّرحمـان بن َیْعُمـر دیلمی، 

ابوُامامـه، عامـر بـن لیلـی،  ابوالُطفیـل، سـعد بـن ُجنـاَده، عامـر بـن َعمیـره، َحّبـة بـن ُجَویـن، 

کم از حدیث طلحة بن ُعَبیداهّلل ... .« َمه؛ و حا
َ
وحشی بن َحْرب، عایشه، و اّم َسل

»و کام پروردگار تو به راستی و عدالت، به کمال رسید. هیچ کس نیست که یارای دگرگون کردن 

گر از بیشینۀ کسانی که بر زمینند، پیروی کنی،   سخن او را داشته باشد و او است شنوا و دانا. ا

تو را از راه خداوند گمراه سازند؛ زیرا جز از پی گمان نمی روند و جز به گمان سخن نمی گویند.« 

]انعام/ 115 و 116[

1. در چاپ مرکز الغدیر »الوالیه« آمده است.)م.(
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دادرسی در باب سند حدیث غدیر
»بــر پایــۀ آن چــه خداونــد نــازل فرمــوده، میانشــان حکم کــن و از خواهش هاشــان پیــروی مکن!« 

]مائده/49[

با این پژوهش و بررسـی پردامنه روشـن شـد که گروهی بسـیار از دانشـوران اّمت و حافظان 

حدیـث و پیشـوایان مذهـب سـّنت و جماعـت، حدیـث غدیـر را روایـت نمـوده و بـه آن سـر 

تسـلیم فـرود آورده انـد. گروهـی نیـز هرگونـه شـک و تردیـد را از آن زدوده و انبوهـی از اسـناد آن بـه 

گـون را صحیـح و برخـی را حسـن و تعـدادی را قـوی شـمرده اند. نیـز دانشـورانی  طریق هـای گونا

برجسـته ایـن حدیـث را متواتـر دانسـته و انکارکننـدگان تواتـرش را سـرزنش کرده انـد. همچنیـن 

دانسـته شـد کـه بنـا بـه آن چـه مـا بـدان دسـت یافتیـم، 110 صحابـی ایـن حدیـث را روایـت 

کرده اند. در صفحۀ 155 گذشـت که حافظ ِسِجسـتانی آن را از 120 صحابی روایت کرده و نیز 

کنون  در صفحـۀ 158 آمـد کـه حافـظ ابوالعـالء َهْمدانـی آن را از 250 طریـق نقـل نمـوده اسـت. ا

می تـوان قیـاس کـرد کـه در نسـل های بعـد، تابعیـن و جـز ایشـان بـه چـه انـدازه ایـن حدیـث را 

روایـت نموده انـد. بدیـن سـان، در میـان احادیـث رسـول خدا؟ص؟ هیـچ حدیثـی را نتـوان یافت 

کـه بدیـن پایـه از تواتـر و ثبـوت و یقیـن آوری رسـیده باشـد.

اثبـات  در  رسـاله ای   _ گذشـت.   129 صفحـۀ  در  او  حـال  شـرح   _ َجـَزری  شـمس الّدین 

تواتـر ایـن حدیـث نگاشـته و انکارکننـدۀ آن را نـادان شـمرده اسـت. در صفحـۀ 307 از فقیـه 

می در دین 
ّ
م نباشـد، پس هیـچ مسـل

ّ
گـر حدیـث غدیـر مسـل ضیاءالّدیـن َمْقَبلـی نقـل شـد کـه ا
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نتـوان یافـت. نیـز در صفحـۀ 295 از عاصمـی نقل شـد که همۀ اّمـت این حدیث را که با اصول 

سـازگاری دارد، به دیدۀ قبول نگریسـته اسـت. همچنین در صفحۀ 296 از َغزالی گذشـت که 

همۀ مسـلمانان بر متن این حدیث توافق دارند. در صفحۀ 295 نقل شـد که همۀ اهل سـّنت 

آن را پذیرفته اند. در صفحۀ 309 به نقل از َبَدخشی گذشت که این حدیث صحیح و مشهور 

اسـت و در صّحـت آن هیـچ کـس تردیـد نکـرده، مگـر متعّصـب عنادپیشـه ای کـه بـه سـخنش 

 توّجـه نتـوان کـرد. در صفحـۀ 297 نقـل شـد کـه همـگان صّحـت ایـن حدیـث را پذیرفته انـد 

و بخـش آغازیـن آن متواتـر و بـه یقیـن از رسـول خدا؟ص؟ رسـیده و بخـش پایانـی آن، برافـزوده ای 

اسـت کـه سـندی قـوی دارد. در صفحـۀ 311 گذشـت کـه ایـن حدیـث صحیـح اسـت و هـر کـه 

در صّحـت آن چـون و چـرا کنـد، بـه بیراهـه رفتـه اسـت. در صفحـۀ 310 بیـان شـد کـه حدیـث 

غدیـر مشـهور و دارای طریق هـای بسـیار فـراوان اسـت. در همـان صفحه، به نقل از آلوسـی بیان 

م اسـت کـه ایـن سـخن را رسـول خدا؟ص؟ در بـارۀ علـی فرمـوده اسـت.« 
ّ
شـد: »آری؛ نـزد مـا مسـل

در صفحـۀ 302 نقـل شـد کـه حدیـث غدیـر صحیـح اسـت و هیـچ تردیـدی در آن راه نیابـد. نیز 

 در صفحـات 299 و 301 بیـان شـد کـه ایـن حدیـث از پیامبـر؟ص؟ و امیرالمؤمنیـن متواتـر اسـت 

و گروهی بسـیار آن را روایت کرده اند و به سـخن آن کس که از دانش حدیث بی بهره اسـت و در 

تضعیـف آن کوشـیده، اعتنـا نتـوان نمـود. همچنیـن در صفحـۀ 304 نقـل شـد کـه این حدیث 

صحیح اسـت و تردید و شـّکی در آن راه ندارد و به گفتار کسـی که در صّحت آن خدشـه نموده 

یـا بخـش پایانـی آن را نفـی کـرده، اعتنا نشـاید کرد. در صفحۀ 299 هم گذشـت که این حدیث 

متواتـر اسـت و بـه سـخن آن کـه در صّحتـش اشـکال نمـوده، توّجـه نبایـد کـرد؛ و ایـن حدیـث 

از گروهـی کـه سخنشـان یقیـن آور اسـت، بـه گونـۀ صحیـح رسـیده اسـت. در صفحـۀ 295 هـم 

م اسـت و هیـچ ایـرادی در آن راه نـدارد 
ّ
 از اصفهانـی نقـل شـد کـه ایـن حدیـث صحیـح و مسـل

و حـدود 100 َتـن، از جملـه ده تـِن بشـارت یافتـه، آن را روایـت کرده انـد. جـز این ها سـخنان دیگر 

نیـز رسـیده کـه به تفصیل بیان شـد.

بـا ایـن همـه، از رهگـذر تعّصب هـا و در فراپشـت کین ورزی هـا، تفاله هایـی برجـا مانده انـد 
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کـه رویگردانی شـان از مـوالی مـا امیرالمؤمنیـن _ صلـوات اهّلل علیه _ سـبب گشـته تا ایـن زاللی را کدر 

نماینـد و ایـن قـرار و آرامـش را بـا فریـاد ناهنجـار بـه اضطـراب و ناآرامـی بیاالینـد. برخـی صّحـت 

صـدور ایـن حدیـث را منکـر شـده اند1، بدیـن بهانـه کـه در آن هنـگام، علـی در یمـن بـوده و در 

حّجـة الـوداع همـراه رسـول خدا؟ص؟ نبـوده اسـت. برخـی دیگـر بخـش آغازیـن حدیـث را غیـر 

صحیـح شـمرده2 و گفته انـد: »بیشـینۀ راویـان حدیـث غدیـر ایـن بخـش را روایـت نکرده انـد.« 

دیگـری بخـش پایانـی آن را ضعیـف شـمرده و آن را کامـاًل دروغیـن خوانـده اسـت.3 یکی هم در 

اصـل حدیـث ایـراد نمـوده و تنهـا دعـای ملحـق بـه آن را صحیـح شـمرده و گفتـه اسـت: »جـز 

احمـد، کسـی ایـن روایـت را نیـاورده، مگر بخش اخیر آن را: ›بارخدایا! دوسـت بـدار و یاری کن 
هر که او را دوست بدارد و یاری کند؛ ... .‹«4

اّمـا دانسـته شـد کـه همـۀ دانشـوران بر صّحت این حدیـث اّتفاق دارند و تمـام آن را معتبر 

سـان،  بدیـن  و  نورزیده انـد  اعتنـا  آوازه گری هـا  و  بیهوده گویی هـا  و  یاوه سـرایی ها  بـه  و  شـمرده 

اجمـاع دانشـوران هـم پیـش و هـم پـس از ایـن تنـدروان تحّقـق یافتـه اسـت، چنـدان کـه جایـی 

برای اعتبار سخنانشان ننهاده است.

از اینـان، یکـی می گویـد: »دانشـوران مـا ایـن حدیـث را روایـت نکرده انـد.«5 دیگـری گویـد: 

دی از پسـینیان، سـخن 
ّ
»ایـن حدیـث از طریـق افـراد ثقه به نحو صحیح نرسـیده اسـت.«6 مقل

گرفتـه و گفتـه اسـت: »محّدثـان ثقـه ایـن حدیـث را روایـت ننموده انـد.«7؛ حـال آن کـه  وی را فرا

ـد )ص294 و 300( گذشـت، َطحـاوی ]مشـکل اآلثـار: 308/2[ و جز او ایـن ایراد را نقل نموده 
ّ
1. چنـان کـه در همیـن مجل

و خـود، بدان پاسـخ داده اند.

کرده اند. 2. این را تفتازانی )شرح المقاصد: ص290 ]274/5[( آورده و برخی از آیندگانش از وی تقلید 

3. او ابن تیمّیه )منهاج الّسّنه: 85/4( است.

4. این سخن از آن محّمدمحسن کشمیری )نجاة المؤمنین( است.

5. این سخن ابن َحْزم )المفاضلة بین الّصحابه( است.

6. ابن تیمّیه )منهاج الّسّنه: 86/4( این سخن را از ابن َحْزم ]الِفَصل: 148/4[ نقل نموده است.

گفتار از آن َهَروی سبط میرزا مخدوم بن عبدالباقی )الّسهام الّثاقبه( است. 7. این 
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او، خـود، در جـای دیگـر از کتابـش، بـه تواتـر ایـن حدیـث تصریـح نمـوده اسـت. ما بـا بنیان گذار 

و پیـروان ایـن گفتارهـا جـز بـا مسـالمت سـخن نمی گوییـم، همان سـان کـه خداوند سـبحان ما 
را فرمان داده است.1

نمی دانـم آیـا کم مایگـی علمـی سـبب شـده کـه آن مبتـدی، دانشـوران هم مذهب خویش 

ایـن  از  یـک  هیـچ  او  یـا  و  نگـردد؛  واقـف  »مسـند«  و  »صحیـح«  کتاب هـای  بـر  یـا  نشناسـد  را 

را ثقـه نمی شـمارد؟ دانشـوران برجسـته 
گر نمی داند ]و چنین می کند[، این، خود، مصیبتی است؛ و گر بداند، پس مصیبت بزرگ تر است!

یکی از اینان بی پروایانه لب به سخن گشوده، گوید که جز احمد )المسند( کسی این حدیث 

را نیاورده و کتاب »مسند« او، هم حدیث ضعیف دارد و هم حدیث صحیح.2 گویا او کتابی جز 

مسند احمد را نمی شناخته یا به اسناد فراوان صحیح و قوی در کتاب های »صحیح« و »مسند« 

ی که برجستگان در بارۀ احمد و 
ّ
و »سنن« و جز آن ها دسترسی نداشته و یا از کتاب های مستقل

گاه نبوده و یا این سخن ُسْبکی )طبقات الّشافعّیه: 201/1 ]27/2[( به  مسندش تألیف نموده اند، آ

گوشش نرسیده که مسند احمد از کتاب های پایۀ این اّمت است!

امـام حافـظ ابوموسـی َمدینـی _ شـرح حـال او در صفحـۀ 116 گذشـت. _ گوید: »مسـند امام 

میـان  از  کـه  اسـت  حدیث پژوهـان  بـرای  اسـتوار  مرجعـی  و  بـزرگ  و  ریشـه دار  مأخـذی  احمـد، 

احادیث فراوان و شنیده های بسیار گزیده شده و پیشوا و تکیه گاه به شمار آید و در اختالفات، 

پناهـگاه و مرکـز ِاسـناد اسـت. پـدرم و جـز او، از مبـارک بـن عبدالجّبار_ بـه کتابـت از بغـداد _ 

روایـت،   750/000 میـان  از  را  کتـاب  ›ایـن  داده انـد:  احمـد خبـر  از  ابن بّطـه،  از حافـظ  از ... ، 

برگزیـده، گـردآوردم. پـس هرگاه مسـلمانان در حدیثی از رسـول خدا؟ص؟ اختالف نمودند، بدان 

گر نبود، نه.‹ گر در آن بود، حّجت است و ا رجوع کنید؛ ا

کتـاب اسـتوارش: »و چـون نادانـان، ایشـان را ]بـه سـخنی نـاروا[ مخاطـب سـازند، سـالم و  کالم خداونـد اسـت در  1. ایـن 
گوینـد.« ]فرقـان/63[ سـخنی مسـالمت آمیز 

2. این سخن از محّمدمحسن کشمیری )نجاة المؤمنین( است.
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عبـداهّلل ]پسـر احمـد[ گویـد: ›بـه پـدرم گفتـم: “از چـه روی، تـو کـه نـگارش کتـاب را خـوش 

نـداری، کتـاب المسـند را گـردآوردی؟” گفـت: “ایـن کتـاب را امـام مـردم قـرار داده ام؛ تـا هـرگاه 

مـردم در سـّنت رسـول خدا؟ص؟ اختـالف ورزنـد، بـدان رجـوع گـردد.”‹

همـو گویـد: ›ابوموسـی َمدینـی گفته اسـت: “احمد حدیثـی را روایت نکرده، مگر از کسـی 

م شـده، نـه از کسـی کـه در امانتـداری اش خدشـه ای راه 
ّ
کـه راسـتگویی و دیانتـش بـر وی مسـل

یافته اسـت.”‹

نیـز ابوموسـی گویـد: ›امـام احمـد در نقـل روایـات، هـم در ناحیـۀ سـند و هـم از حیث متن، 

جانـب احتیـاط را نـگاه داشـته و جـز حدیـث صحیـح نقـل ننمـوده اسـت. دلیـل ایـن اّدعـا آن 

است که ... .‹ _ آن گاه، دلیل خویش را برشمرده است. _ « _ پایان خالصۀ سخن ُسْبکی _

نیـز گویـا ایـن مّدعـی بـر سـخن حافـظ َجـَزری _ شـرح حـال او در صفحـۀ 129 گذشـت. _ 

وقـوف نیافتـه کـه در قصیـده ای، امـام احمـد و مسـند وی را سـتوده و آن را در المصعـد األحمـد فـی 

ختـم مسـند أحمـد )ص45( یـاد کـرده اسـت:

کتاِب چو دریای »مسند« تألیف فرزند پسندیدۀ حنبل، چه سند و تکیه گاهی است برای دین!

هر گوهری از حدیث مصطفی را جای داده و هر ُدّر چیده ای را در خود گردآورده است.

هیــچ کتــاِب صحیحــی چــون صحیــح بخــاری، جامــع نیســت؛ و هیــچ مســندی چــون مســند 
احمد، یافت نگردد.

حافـظ سـیوطی هـم در دیباچـۀ جمـع الجوامـع _ چنـان کـه در کنـز العّمـال )3/1 ]10/1[( آمـده 

اسـت _ گویـد: »هـر چـه در مسـند احمـد آمـده، پذیرفتنی اسـت و حّتـی احادیـث ضعیـف آن هم 

نزدیـک بـه حسـن اسـت.«

 بـا ایـن همـه، گیریـم کـه سـخنان آن اشـکال کننده را هـم بپذیریـم؛ گنـاه احمـد چیسـت 

گـر ایـن حدیـث از احادیـث صحیـح کتـاب او اسـت؟ از ایـن گذشـته،  و مسـند او را چـه رسـد، ا

هرگـز نتـوان پذیرفـت کـه ایـن روایـت را تنها احمد آورده باشـد؛ حال آن که بسـیاری از پیشـوایان 

نقـل  ثقـه ای  پـی  در  ثقـه ای  از  و  آورده  »مسـند«  و  »صحیـح«  کتاب هـای  در  را  حدیـث  ایـن 
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 کرده انـد. بایـد عنایـت کـرد کـه راویـان بسـیاری از ایـن اسـناد، راویـان احادیـث صحیـح مسـلم 

و بخاری هستند.

دیگری هم اشـکال نموده، گفته اسـت: »حدیث غدیر در کتاب هایی غیر از کتاب های 

صحیح ]شـش گانه[ نقل شـده اسـت.«1 وی غفلت ورزیده که این حدیث را ِترِمذی )الّصحیح(؛ 

َمْقِدسـی )المختـاره(؛ و ...  گـون؛ ضیاءالّدیـن  بـا طریق هـای گونا )الّسـنن(؛ داَرُقْطنـی  ابن ماجـه 

روایـت کرده اند.

در صفحۀ 311 این سخِن شیخ محّمد ُحوت نقل شد که احمد و صاحبان کتاب های 

سـنن، جـز داوود، حدیـث غدیـر را روایـت نمـوده و صحیـح شـمرده اند؛ و هم مذهبـان وی بر این 

باورنـد کـه ایـن کتاب هـا، صحیـح هسـتند؛ پـس نسـبت دادن حدیـث غدیـر بـه ایـن کتاب هـا 

نشـانگر صحیح دانسـتن آن است.

بدین سان، می توان ارزش این سخن را دریافت که حدیث غدیر به سبب یافت نشدن 

در صحیـح مسـلم و صحیـح بخـاری، صحیـح بـه شـمار نیایـد!2 ایـن در حالـی اسـت کـه دانشـوری 

م شـمرده و اّتفاق همۀ اهل سـّنت بر آن را 
ّ
دیگر، آن را صحیح دانسـته و حسـن بودنش را مسـل

اعـالن نمـوده و _ چنـان کـه در صفحـۀ 304 گذشـت _ گفتـه اسـت: »چه بسـا احادیث صحیح 

کـه مسـلم و بخـاری نیاورده اند.«

کـم نیشـابوری روایـات صحیـِح یافـت  مـا گوییـم: ایـن کاسـتی تـا بـدان حـد بـوده کـه حا

نشـده در کتاب هـای صحیـح مسـلم و بخـاری را در کتابـی بـس مفّصـل گـردآورده کـه حجمـش از 

مجموعـۀ آن دو کتـاب کمتـر نیسـت. بسـیاری از روایاتـی کـه وی در ایـن کتـاب آورده، بـا آن چـه 

ذهبـی )الملّخـص( فراهـم کـرده، یکسـان اسـت. نیـز در شـرح حـال دانشـوران دیگـر، می تـوان بـه 

منابعی جز این برخورد که روایات صحیح غیر موجود در صحیح مسلم و بخاری را گردآورده اند.

1. این سخن از حسام الّدین سهاَرْنُپوری )مرافض الّروافض( است.

گفتار از آِن قاضی َعُضد ایجی )المواقف ]ص405[( و تفتازانی )شرح المقاصد ]274/5[( است. 2. این 
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کـم نیشـابوری )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 2/1 ]41/1[( اسـت کـه گویـد: »بخـاری و  ایـن حا

یافـت  دیگـری  صحیـح  روایـت  آورده انـد،  خـود  چـه  جـزآن  کـه  نکرده انـد  حکـم  هرگـز  مسـلم 

نمی شـود. بـا ایـن حـال، در روزگار مـا گروهـی بدعت گـذار پدیـد آمده انـد کـه راویـان احادیـث را 

چنین سـرزنش می کنند: ›مجموعۀ احادیثی که نزد شـما محّدثان صحیح قلمداد می شـود، 

د _ با قدری 
ّ
از 10/000 حدیث درنمی گذرد؛ پس این اسـناد گردآوری شـده مشـتمل بر 1000 مجل

کم و بیش _ همگی ناصحیح هسـتند.‹ از این رو، برخی از دانشـوران برجسـتۀ این شـهر و دیگر 

شـهرها از مـن خواسـتند تـا کتابـی گـردآورم کـه شـامل احادیثـی باشـد بـا اسـنادی کـه محّمد بن 

اسـماعیل بخـاری و مسـلم بـن حّجـاج هماننـد آن اسـناد را حّجـت شـمرده اند؛ زیـرا آوردن 

حدیثی که هیچ گونه ضعفی در آن راه نداشـته باشـد، ممکن نیسـت؛ و آن دو نیز خود، در بارۀ 

کتاب های خویش چنین اّدعایی نکرده اند.

البّتـه شـماری از دانشـوران روزگار آن دو و نیـز دوران پـس از ایشـان، احادیثـی را در صحیـح 

مسـلم و صحیـح بخـاری یافته انـد کـه ضعیفنـد. مـن کوشـیدم تـا راهـی بـرای دفـاع از صّحـت ایـن 

گونه روایات بیابم _ اهل دانش این تالش مرا پسندیدند _ و از خداوند مدد می جویم تا روایاتی 

بیـاورم کـه افـراد ثقـه روایـت نموده انـد و مسـلم و بخاری یا یکـی از آن دو، همانند آن ها را حّجت 

ک نـزد عمـوم فقیهـان مسـلمان پذیرفته شـده اسـت کـه افزوده هـای افراد  شـمرده اند؛ و ایـن مـال

کم _ ثقـه در اسـناد و متـون مقبـول اسـت.« _ پایان سـخن حا

حافـظ بـزرگ عراقـی )فتـح المغیـث: ص17 ]ص14[( ایـن شـعر خـود در الفیـة الحدیـث را یـاد 

نمـوده اسـت:

آن دو ]= صحیــح بخــاری و مســلم[ همــۀ احادیــث صحیــح را دربرنگرفته انــد؛ اّمــا هــر چــه حدیــث 

صحیــح کــه ابن َاْخــَرم روایــت کــرده، کمتــر پیــش آمــده کــه در آن دو کتــاب یافــت نشــود.

آن گاه، در شـرح آن گفتـه اسـت: »مـراد ایـن اسـت کـه بخـاری و مسـلم، همـۀ احادیـث 

صحیـح را گـرد نیاورده انـد و بدیـن امـر ملتـزم نبوده انـد و ایـن کـه داَرُقْطنـی و جـز او، ]بـا بـه رخ 
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کشـیدن برخـی احادیـث صحیـح[ بـه آن دو خـرده گرفتـه و گفته انـد کـه بایـد ایـن روایـات را 

الّصحیحیـن  علـی  المسـتدرک  کتـاب  دیباچـۀ  در  کـم  حا نیسـت.  بجـا  الزامـی  می آوردنـد،  نیـز 

گویـد: ›بخـاری و مسـلم، خـود، حکـم نکرده انـد کـه جـز آن چـه ایشـان آورده انـد، هیـچ حدیـث 

دیگـری صحیـح نیسـت ... .‹ بخـاری گویـد: ›من جز حدیث صحیـح در کتاب جامع خویش 

نیـاورده ام؛ اّمـا برخـی روایـات صحیـح را نیـز بـه سـبب درازی ذکـر نکـرده ام.‹

همچنیـن مسـلم گویـد: ›مـن هـر حدیـث صحیـح را در ایـن کتـاب نیـاورده ام؛ بلکـه تنهـا 

روایـات صحیحـی را ذکـر کـرده ام کـه همـگان صحیـح بودنشـان را پذیرفته انـد.‹ البّته مـراد وی 

آن اسـت کـه شـرایط اجمـاع بـر صّحـت ]از نظـر او[ در ایـن احادیـث موجـود بـوده، هرچنـد در 

برخی روایات، از نظر برخی کسان این شرط ها یافت نگردد.«

نیز عراقی )همان: ص19 ]ص16[( این دو بیت خود را یاد کرده است:
احادیــث صحیــح افــزون بــر آن چــه بخــاری و مســلم روایــت کرده انــد را اینگونــه بــه دســت آور: یــا 
بــه صّحتــش تصریــح شــده باشــد و یــا در کتابــی یافــت شــود کــه مؤّلفــش بــه صّحــت احادیــث آن 

تصریح نموده باشد، 

ک و ابن ُخَزیمـــه آن را گـــرد آورده باشـــند و یـــا کتابـــی چـــون  کـــه کســـانی چـــون ابن ِحّبـــان پـــا

مســـتدرک حاکـــم. 

سپس در شرح آن ها گفته است: »گفته شد که مسلم و بخاری همۀ احادیث صحیح 
را گرد نیاورده اند. شاید پرسیده شود: ›بدین سان، چگونه می توان حدیث صحیح افزون بر 
آن را یافت؟‹ پاسخ این است: ›آن گاه، روایتی را برگیر که به صّحت آن تصریح شده باشد؛ 
یعنی پیشوایانی دقیق و استوار همچون ابوداوود، ِترِمذی، َنسائی، داَرُقْطنی، خطابی، و بیهقی 
در تألیفات قابل اعتماد خویش به صّحت آن تصریح کرده باشند.‹ البّته این قید را که در 
تألیفات خود بدان تصریح کرده باشند، ابن صالح آورده است و من این قید را الزم نمی دانم؛ 
بلکه هرگاه به هر طریق اثبات گردد که ایشان آن حدیث را صحیح شمرده اند، هرچند در 
تألیفاتشان ذکر نشده باشد، کافی است. نیز بر همین منوال است آن گاه که پیشوایی بدون 
تألیف مشهور، به صّحت روایتی تصریح نماید، همچون یحیی بن سعید َقّطان، و ابن َمعین. 
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حکم درست همین است؛ و اّما این که ابن صالح چنان قیدی زده، از این رو است که وی 

معتقد است در چنین روزگارانی کسی را نرسد که روایتی را صحیح بشمارد؛ پس هرگاه در 

این، می توان  بر  نیست. عالوه  کافی  گردد،  روایتی تصریح  به صّحت  تألیفات مشهور،   غیر 

برگرفت،  است،  صحیح  احادیث  گردآوری  ویژه  که  کتاب هایی  از  را  صحیح  حدیث 

همچون صحیح ابوبکر محّمد بن اسحاق بن ُخَزیمه، صحیح ابوحاِتم محّمد بن ِحّبان، و المستدرک علی 

کم. افزون بر این، آن چه در المستخرجات بر صحیح مسلم و صحیح بخاری  الّصحیحین ابوعبداهّلل حا

یافت شود، خواه دنباله یا تکمله ای حذف شده باشد، نیز صحیح شمرده می شود.« _ پایان 

سخن عراقی _

بـر پژوهنـدگان پوشـیده نیسـت کـه در سـده های نخسـت پـس از اسـالم، در برابـر گفتـار 

آن  در  آری؛  نمی خـوَرد.  چشـم  بـه  هیاهوهایـی  چنیـن  خـّم،  غدیـر  روز  در  پیامبـر؟ص؟  روشـن 

روزگاران هـم گروهـی بـس انـدک یافـت می شـدند کـه کینـۀ خانـدان رسـول خدا؟ص؟ را در دل 

داشـتند و بـرای آن، ماجرایـی شـخصی میـان امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ و زیـد بـن حارثـه را سـاخته 

بودنـد تـا جایـگاه بـزرگ آن حدیـث را در ذهن هـا کوچـک نماینـد. اّمـا مأمـون، خلیفـه عّباسـی، 

چهـل تـن از فقیهـان روزگار خویـش را فراهـم آورد و بـا ایشـان در ایـن موضـوع مناظـره کرد و سـخن 

درسـت در ایـن بـاب را بـر ایشـان فـاش کـرد، چنـان کـه در صفحۀ 210 گذشـت. در سـدۀ چهارم 

هـم اّمـت اسـالمی ایـن حدیـث را بـه دیـدۀ قبـول می نگریسـت و حافظـان دقیـق و اسـتوار بـدون 

هیـچ گونـه ایـرادی ایـن روایـت را پذیرفتنـد و سـخن ردکننـدگان بی نـام و نشـان ایـن روایـت را 

مـردود شـمردند؛ همـان ردکنندگانـی کـه بدیـن دسـتاویز چنـگ می زدنـد کـه امیرالمؤمنین؟ع؟ 

در آن سفر با رسول خدا؟ص؟ همراه نبوده است؛ چنان که در صفحۀ 295 گذشت.

پیش تـر گفتـار روشـن دانشـوران برجسـته را در بـارۀ اجمـاع اهـل سـّنت بـر صّحـت و تواتـر 

بـا سـندهای صحیـح  نیـز  و مسـلم،  بخـاری  اسـتادان  میـان،  ایـن  در  آوردیـم.   حدیـث غدیـر 

و حسـن و پذیرفتـه شـده، ایـن حدیـث را روایـت کرده انـد. در میـان اینـان، شـماری از محّدثـان 
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سـدۀ سـوم بـه چشـم می خورنـد کـه بخـاری و مسـلم، با سـندهای ایشـان، در صحیـح خود نقل 

روایـت کرده انـد. ایـن افـراد از ایـن قرارنـد:
2. َشباَبة بن َسّوار )د. 206( 1. یحیی بن آدم )د. 203(  

4. عبدالّرّزاق بن َهّمام )د. 211( 3. اسود بن عامر )د. 208(  
6. ُعَبیداهّلل بن موسی )د. 213( 5. عبداهّلل بن یزید )د. 212(  

8 . َفضل بن ُدکین )د. 218( 7. حّجاج بن ِمنهال )د. 217(  
10. علی بن عّیاش )د. 219( 9. َعّفان بن مسلم )د. 219(  

12. موسی بن اسماعیل )د. 223( 11. محّمد بن کثیر )د. 223(  
14. ُهْدَبة بن خالد )د. 235( 13. قیس بن حفص )د. 227(  

16. ُعَبیداهّلل بن عمر )د. 235( 15. عبداهّلل بن ابی َشیبه )د. 235( 
18. ابن راُهَویه اسحاق )د. 237( 17. ابراهیم بن ُمنذر )د. 236(  

20. ُقَتیبة بن سعید )د. 240( 19. عثمان بن ابی َشیبه )د. 239( 
22. ابوالجوزاء احمد )د. 246( 21. حسین بن ُحَریث )د. 244(  

24. یوسف بن عیسی )د. 249( 23. ابوکَریب محّمد )د. 248(  
26. محّمد بن بّشار )د. 252( 25. نصر بن علی )د. 251(  

28. یوسف بن موسی )د. 253( 27. محّمد بن ُمَثّنٰی )د. 252(  
و ... 29. محّمد صاعقه1 )د. 255(  

بدیـن ترتیـب، نمی تـوان یافـت نشـدن ایـن حدیـث در صحیـح بخـاری و مسـلم را ایـرادی بـر 
آن دانسـت، حـال آن کـه بـر صّحـت و تواتـرش اجمـاع حاصـل شـده اسـت. حّتـی شـاید بتـوان 
فـان آن هـا دانسـت. گویـا شـیخ محمـود قـادری بـه 

ّ
ایـن را نقصـی در دو کتـاب یـاد شـده و مؤل

همیـن نکتـه پـی بـرده و بـا ایـن گفتـار خـود: »و چـه بسـا احادیـث صحیـح کـه مسـلم و بخـاری 
فانشـان را از 

ّ
نیاورده انـد.« کـه در صفحـۀ 304 گذشـت، کوشـیده تـا سـاحت آن دو کتـاب و مؤل

ایـن نقـص مبـّرا نمایـد؛ نـه ایـن کـه در صـدد اثبـات صّحت حدیـث غدیر باشـد، زیـرا او، خود، 
اذعـان نمـوده کـه همـۀ اهـل سـّنت بـر ایـن حدیـث اّتفـاق دارنـد.

گذشت. 1. شرح حال همۀ این افراد در صفحات 93-82 
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گاهـان بینـا می داننـد کـه نخسـتین سـازکنندۀ نغمـۀ مخالفـت بـا ایـن اجمـاع، ابن َحـْزم  آ

اندلسـی1 بـوده اسـت؛ حـال آن کـه او، خـود، بـر آن اسـت کـه همـۀ اّمـت در یـک موضـوع دچـار 

ک  بـه دنبـال وی، ابن تیمّیـه راه او را پـی گرفـت و همـان سـخن وی را مـال خطـا نمی شـوند. 

مخالفـت بـا حدیـث غدیـر قـرار داد و ایـرادی جـز آن بـر حدیـث یـاد شـده نگرفـت، مگـر آن کـه 

ایـن سـخن را بـدان افـزود: »از بخـاری و ابراهیـم َحّرانـی و شـماری از دانشـوران علـم حدیـث، 

نقـل شـده کـه بـر ایـن حدیـث ایـراد گرفتـه و آن را ضعیـف شـمرده اند.« بدیـن ترتیـب، او )منهـاج 

الّسـّنه: 13/4( از ایـن سـخن خـود غفلـت ورزیده اسـت: »همانـا رویداد غدیر خّم که در بازگشـت 

رسـول خدا؟ص؟ از حّجـة الـوداع رخ داده، مـورد اّتفـاق همـگان اسـت.«

م، همچون تفتازانی2، قاضی ایجی، ُقوشـچی، و سـّید 
ّ
از آن پس، رویگردانان از حّق مسـل

جرجانـی، از آن دو پیـروی نمـوده و بـار  بـر  بـار افـزوده و در رّد حدیـث غدیـر، به همان بهانۀ یافت 

کتفـا نکرده انـد و بـه آن دروغ ابن تیمّیـه کـه بخـاری و َحّرانـی  نشـدن آن در صحیـح مسـلم و بخـاری ا

را مخالف صّحت این حدیث قلمداد نموده، دسـت نیافته اند و شـاید هم به سـبب ضعف 

م، چنیـن افزوده اند: 
ّ
ابن تیمّیـه، نقـل او را کافـی ندانسـته و از ایـن رو، خود، به شـیوۀ ارسـال مسـل

»ابن ابی داوود و ابوحاِتم ِسِجستانی3، بر این حدیث ایراد گرفته اند.«

از آن پس، ابن َحَجر هم سـخنی افزوده و گفته اسـت: »]ابن[ابی داوود و ِسِجسـتانی، و جز 

ایشـان، ... .«4 آن گاه، نوبـت بـه َهـَروی رسـید کـه بـه جـای ِسِجسـتانی، واِقـدی و ابن ُخَزیمـه را 

نشـاَند. وی )الّسـهام الّثاقبـه( گفتـه اسـت: »بسـیاری از بـزرگان حدیـث در صّحـت حدیـث غدیـر 

خدشه نموده اند، همچون ابوداوود و واِقدی و ابن ُخَزیمه و دیگر افراد ثقه.«

1. پس از پایان یافتن این دادرسی، دیدگاه عمومی در بارۀ وی خواهد آمد.

2. بنگرید به: شرح المقاصد: 274/5.)غ.(

3. بنگریـد بـه: شـرح المواقـف شـریف جرجانـی: 361/8. در ایـن مأخـذ، ابن ابـی داوود ِسِجسـتانی و ابوحاِتـم رازی آمـده 
است.)غ.(

ابـوداوود ِسِجسـتانی ایـن مأخـذ،  بیـروت: ص64. در  قاهـره: ص42؛ چـاپ  المحرقه،چـاپ  الّصواعـق  بـه:  بنگریـد   .4 
 و ابوحاِتم رازی آمده است.)غ.(
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ــه آن  ــد؛ »و هرآینـ ــان بی پروایـــی می کننـ ــد رحمـ ــر خداونـ ــدازه بـ ــه انـ ــا چـ ــان تـ ــم اینـ نمی دانـ

ـــارۀ پژوهشـــگری کـــه در کتابـــش،  ـــم گفـــت در ب ـــاکام گـــردد.« ]طـــه/61[ مـــن چـــه توان کـــه دروغ بســـت، ن

ایـــن ســـخنان دروغیـــن را بـــه بـــزرگان حدیـــث و حافظـــان ســـّنت نســـبت داده اســـت؟ آیـــا کســـی 

گـــر ایـــن اقـــوال را در  ــا شـــود؟ ا ـــا را جویـ ـــخنان و برافزوده ه ــذ ایـــن س ــت کـــه از اینـــان مأخـ نیسـ

گـــر از  کتابـــی یافته انـــد؛ آن کتـــاب کـــدام اســـت و کجـــا اســـت و چـــرا از آن نامـــی نبرده انـــد؟ ا

ـــا کســـی از ایشـــان نپرســـیده  ـــد؟ آی ـــد، چـــرا ســـند آن را ذکـــر نکرده ان اســـتادان خـــود روایـــت کرده ان

ــده های آغازیـــن تـــا  ـــه از سـ ــث، چگون ـــش حدیـ ـــرازان او در دان ـــاری و هم ط ــری بخ ــه ایرادگیـ کـ

ــان  ــل حافظـ ــر خیـ ــدان او اســـت، بـ ـ
ّ
ــه و مقل ــه روزگار پیدایـــش ابن تیمّیـ ــتم کـ ــم و هشـ ــرن هفتـ  قـ

و برجســـتگان و چیـــرگان علـــم حدیـــث پوشـــیده مانـــده و هیـــچ کـــس از آن ســـخن نگفتـــه و اثـــری 

ـــه  ـــار، اینـــان را ب ـــا جســـت و جـــو در آث از آن در هیـــچ تألیـــف و مأخـــذی یافـــت نگشـــته اســـت؟ آی

ـــد،  ـــی ارزش یافته ان ـــت آن را ب ـــازار حقیق ـــه در ب ـــا ک ـــا از آن ج ـــته، اّم ـــون گش ـــی رهنم ـــن مطلب چنی

از آن روی برتافته انـــد؟

ـــر ایـــن حدیـــث چـــه انـــدازه حقیقـــت دارد؛ و نیـــز  ـــا ایـــن همـــه، نســـبت دروغیـــِن انـــکار توات ب

ــه  ــمرند، پـــس چگونـ ــر امامـــت می شـ ــل بـ ــر را دلیـ ــات متواتـ ــا روایـ ــیعیان تنهـ ــه شـ ــا کـ ــن اّدعـ ایـ

می تواننـــد بـــه حدیـــث غدیـــر کـــه خبـــر واحـــد اســـت، احتجـــاج نماینـــد1؟ ایـــن فـــرد چنیـــن اّدعـــا 

ــی  ــردن هشـــت صحابـ ــت کـ ــا روایـ ــث بـ ــر حدیـ ــر هـ ــت تواتـ ــد اسـ ــه معتقـ ــال آن کـ ــد، حـ می کنـ

حاصـــل می شـــود2؛ و حّتـــی برخـــی برآننـــد کـــه هـــر حدیـــث بـــا روایـــت کـــردن چهـــار صحابـــی تواتـــر 

می یابـــد و مخالفـــت بـــا آن روا نیســـت3. همـــو جـــزم دارد کـــه حدیـــث »امامـــان از قریـــش هســـتند.« 

ـــر  ـــد و جاب ـــه آن را روایـــت کرده ان ـــر اســـت، زیـــرا انـــس بـــن مالـــک، عبـــداهّلل بـــن عمـــر، و معاوی متوات

دان 
ّ
1. ایـن سـخن تفتازانـی )شـرح المقاصـد: ص290 ]272/5[( و ابن َحَجر )الّصواعق المحرقـه: ص25 ]ص42[( و مقل

آن دو است.

2. بنگرید به: الّصواعق المحرقه: ص13 ]ص23[�

از  تـن  »ایـن چهـار  اسـت:  فـروش آب  و  نبـودن خریـد  در مسـألۀ جایـز  ـی ]6/9[( 
ّ
)الُمحل ابن َحـْزم  آِن  از  ایـن سـخن   .3

نیسـت.« روا  آن  بـا  مخالفـت  کـه  اسـت  متواتـری  نقـل  ایـن،  و  هسـتند؛  صحابـه؟مهضر؟ 
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ـــد.  ـــُمَره و ُعبـــادة بـــن صاِمـــت نیـــز همیـــن مضمـــون را روایـــت نموده ان ـــن َس ـــر ب ـــن عبـــداهّلل و جاب ب

بنگرید به: الِفَصل: 89/4�

دیگـری هـم حدیثـی را کـه علـی از پیامبـر؟ص؟ روایـت نمـوده و دوازده تـن از علـی روایـت 

کرده انـد، آورده و گفتـه اسـت: »ایـن، دوازده طریـق منتهـی بـه وی اسـت و هـرگاه چنیـن شـود، 

هایـه تألیـف ابن َکثیـر: 289/7 ]321/7[� تواتـر حاصـل گـردد.« بنگریـد بـه: البدایـة و الّنِ

ـــر اســـت  ـــو را گـــروه ســـتمگر خواهنـــد کشـــت.« متوات دیگـــری معتقـــد اســـت کـــه حدیـــث »ت

ــان  ــار و عثمـ ــر از عّمـ ــن خبـ ــیده اند. ایـ ــر رسـ ــّد تواتـ ــه حـ ــاب بـ ــن بـ ــث در ایـ ــد: »احادیـ و می گویـ

ــب  ــت.« )تهذیـ ــده اسـ ــت شـ ــر، روایـ ــان دیگـ ــان راویـ ــاس در میـ ــه و ابن عّبـ یفـ
َ

ــعود و ُحذ و ابن مسـ

الّتهذیـــب: 409/7 ]358/7[؛ اإلصابـــه: 512/2( نیـــز ســـیوطی ســـخن کســـی را کـــه حـــّد تواتـــر را روایـــت 

کـــردن ده تـــن می دانـــد، صـــواب شـــمرده و در ألفّیـــة الّســـیوطی فـــی علـــم الحدیـــث )ص16 ]ص44[( 

گفتـــه اســـت:
حدیثــی کــه گــروه بســیاری آن را روایــت کننــد، بــه طوری که باید تبانی و سازششــان بــر دروغ گویی 

را محال دانست،

 پــس چنیــن حدیثــی متواتــر اســت. و گروهــی حــّد تواتــر را روایــت ده تــن دانســته اند و ایــن نظــر 

نــزد مــن نیکوتــر اســت.

ایـن، دیـدگاه مشـهور اینـان در بـارۀ حـّد تواتـر اسـت؛ اّمـا چـون بـه حدیـث غدیـر می رسـند، 

برای آن حّدی قائل می شوند که روایت کردن 110 صحابی و بلکه بیش تر، بدان حّد نمی رسد!

اسـت:  ص194(  پانوشـت  اإلسـالم:  )ُظهـر  امیـن  احمـد  سـخن  مـا،  روزگار  شـگفتی های  از 

کرده انـد.« روایـت  عـازب  بـن  َبـراء  از  شـیعیان  را  غدیـر  »حدیـث 

اهـل سـّنت، در میـان  روایـات دانشـوران  از  بـن عـازب  َبـراء  حـال آن کـه دانسـتید سـهم 

روایات صحابه بس فراوان اسـت. در صفحات 18 و 19 و 20 و 272 و 283 دانسـتید که بیش 

و  َنسـائی  و  ِترِمـذی  و  ابن ماجـه  و  احمـد  همچـون  سـّنت،  اهـل  برجسـتۀ  دانشـور  چهـل  از 
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ابن ابی َشـیبه و هم طـرازان ایشـان، ایـن حدیـث را بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد کـه شـماری از 

اسـناد آن، صحیـح اسـت و راویـان آن ثقـه هسـتند. اّمـا احمـد امیـن را چنیـن خـوش افتـاده که 

این روایت را تنها به شـیعیان نسـبت دهد تا حّجت آوری به آن را از کار اندازد؛ و این، در میان 

گفتارهای بی پایۀ وی در کتاب های صبح اإلسالم و ضحی اإلسالم و ُظهر اإلسالم، تازگی ندارد.

گــر بــه ایــن  »چــه گــران اســت ســخنی کــه از دهانشــان بیــرون آیــد؛ و جــز دروغــی نگوینــد. شــاید ا

ک ســازی.« ]کهــف/5 و 6[ ســخن ایمــان نیاورنــد، خویشــتن را بــه ســبب ایشــان، از انــدوه هــا



دیدگاه عمومی در بارۀ ابن  َحْزم اندلسی

دیدگاه عمومی در بارۀ ابن  َحْزم اندلسی )د. 456(

مـن چـه توانـم گفـت در بـارۀ کسـی که فقیهـان زمانش بـر گمراهـی وی اّتفاق داشـتند و او را 

سـرزنش می نمودنـد و عاّمـه را از نزدیـک شـدن بـه وی بازمی داشـتند و حکـم کردند کـه هرگاه در 

تألیفـات او مضامیـن گمـراه کننـده یافـت گـردد، آن هـا را بسـوزانند؛ چنـان کـه در لسـان المیـزان 

را  وی  او،  از  یادکـرد  هنـگام   )76/21 المعانـی:  )روح  آلوسـی  نیـز  اسـت.  آمـده   )]229/4[  200/4(

گمگشتۀ گمراه گر خوانده است.

فـی کـه از دروغ بسـتن بـر خداونـد و رسـولش پـروا نـدارد و از 
ّ
مـن چـه توانـم گفـت در بـارۀ مؤل

بی پروایـی در برابـر مقّدسـات شـرع پیامبـر؟ص؟ و مّتهـم کـردن مسـلمانان بـه گناهـان گـران و ابـراز 

عقایـد ناراسـت و اندیشـه های فرومایـه ابـا نمی کنـد.

من چه توانم گفت در بارۀ پژوهشگری که سخنش پایه های روشنی ندارد و دیدگاه هایش 

بـر هیـچ مبنایـی از کتـاب و سـّنت اسـتوار نیسـت. تنهـا مبنـای او آن اسـت کـه زورگویانـه فتـوا 

دهـد و بـه ناراسـتی حکـم کنـد و بـه اّمـت اسـالم آن چـه را کـه از آن منـّزه اسـت، نسـبت دهـد 

و پیشـوایان و حافظـان مذهـب را بـه آن چـه از آن مبّراینـد، منسـوب نمایـد. تألیفـات او نشـان 

می دهـد کـه نظـر عمـوم مبنـی بـر گمراهـی او، نظـری حـق اسـت.

کنون به نمونه هایی از آرای او بنگرید: ا

ی )482/10( گوید:
ّ
او در اثر فقهی اش، الُمحل

»مسـأله: در بـارۀ کشـته شـده ای کـه در میـان صاحبـان خونـش، فـرد غایـب یـا کـودک یـا 
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دیوانـه باشـد، اختـالف اسـت. از ابوحنیفـه نقـل شـده اسـت کـه فـرد بزرگسـال محـق اسـت 

قصـاص نمایـد، بـی آن کـه در انتظـار نظـر کـودک بماَند. از شـافعی نقل شـده که بزرگسـال مادام 

کـه کـودک بـه بلـوغ نرسـیده، حـّق قصـاص نـدارد. ایـراد سـخن شـافعی آن اسـت کـه حسـن بـن 

علـی، عبدالّرحمـان بـن ملجـم را قصـاص نمـود، حـال آن کـه علـی فرزنـدان صغیـر داشـت. 

البّتـه ایـن ماجـرا همـان گونـه کـه دسـتمایۀ ایرادگیـری حنفی هـا بـر شـافعی ها اسـت، بـر خـود 

ایشـان هـم راه ایـراد را می گشـاید؛ زیـرا آن هـا و مالکی هـا معتقدنـد کـه هـرگاه کسـی بـر مبنـای 

برداشـت خـود از کتـاب و سـّنت، دیگـری را بکشـد، نمی تـوان او را قصـاص نمـود؛ حـال آن کـه 

در اّمـت اسـالم بـر سـر ایـن مطلـب اختـالف نیسـت کـه عبدالّرحمـان بـن ملجـم تنها بـر مبنای 

برداشـت و اجتهـاد خـود و بـه گمـان صـواب، علـی؟ضر؟ را کشـت. در ایـن زمینـه، ِعمـران بـن 

حّطـان، شـاعر گـروه ُصْفرّیـه ]گروهـی از خـوارج[ گویـد:
شــگفتا از زخــم زدن آن پرهیــزگاری کــه از ایــن کار، چیــزی نخواســته اســت، جــز اینکــه بــه 

خشنودی خداوند صاحب عرش دست یابد!

مــن گاهــی بــه او می اندیشــم و چنیــن می یابــم کــه میــزان عمــل او نــزد خداونــد، از همــۀ آفریــدگان 

ُپرتــر و ســنگین تر اســت.

ــارۀ ابن ملجــم می اندیشــم و ســپس او را چنیــن می یابــم ... . پــس  مــراد آن اســت کــه در ب

ــۀ  ــد کــه همــان را مای ــن علــی، آن راهــی را رفته ان ــا ایــن رفتــار حســن ب حنفی هــا در مخالفــت ب

بــه ســوی خــود  ســرزنش شــافعی ها می داننــد و هرگــز نمی تواننــد از بازگشــت همــان تیرهــا 
 و افتادن در چاهی که برای آنان حفر کرده اند، رهایی یابند.«1

کنـون بیاییـد تـا از گرونـدگان بـه اسـالم بپرسـیم کـه ایـن فتـوای بی دلیل، چگونه با سـخن  ا

پیامبـر؟ص؟ سـازگار اسـت کـه در حدیثـی صحیـح خطـاب بـه علـی؟ع؟ فرمـود: »قاتـل تـو، در 

میـان اّمـت بازپسـین، از همـه تیره بخت تـر اسـت.« و در عبـارت دیگر فرمـود: » ... از همۀ مردم، 

1. ایـن سـخن ابن َحـْزم را ابن َحَجـر )تلخیـص الحبیـر فـی تخریـج احادیـث الّرافعی الکبیـر، چاپ هنـد، 1303ق: ص416 
کرده اسـت. ]46/4[( حکایـت 
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تیره بخت تـر اسـت.« و در لفـظ سـوم فرمـود: »او تیره بخت تریـن فرد این اّمت اسـت، همان گونه 

کـه پی کننـدۀ شـتر صالـح، تیره بخت تریـن فـرد قـوم ثمود بـود.«؟

گـون  گونا طریق هـای  بـه  برجسـته  پیشـوایان  و  اسـتوار  و  دقیـق  حافظـان  را  حدیـث  ایـن 

روایـت کرده انـد، چنـدان کـه بـر مبنـای حّدی کـه ابن َحْزم برای تواتر قائل اسـت، نزدیـک به تواتر 

می نمایـد. برخـی از ایـن روایـت کننـدگان از ایـن قرارنـد:

پیشـوای حنبلیـان، احمـد )المسـند: 263/4 ]326/5[(؛ َنسـائی )خصائـص امیرالمؤمنین؟ع؟ : 

کم )المستدرک علی الّصحیحین:  ص39 ]ص162[(؛ ابن ُقَتیبه )اإلمامة و الّسیاسه: 135/1 ]139/1[(؛ حا

140/3 ]151/3[( از عّمار؛ و ذهبی )الّتلخیص(. این دو تن روایت یاد شده را صحیح شمرده اند. 

کـم )همـان: 113/3 ]122/3[( ایـن حدیـث را از ابن ِسـنان دؤلـی روایت کرده و آن را صحیح  نیـز حا

شـمرده و هم ذهبی )الّتلخیص( از آن یاد نموده اسـت. همچنین خطیب بغدادی )تاریخ بغداد: 

از  را  ایـن روایـت  َسـُمَره؛ ابن عبدالَبـّر )اإلسـتیعاب، در حاشـیۀ االصابـه: 60/3(  بـن  از جابـر   )135/1

َنسـائی آورده و گفتـه کـه طبـری و جـز او هـم آن را روایـت کرده اند. همچنین ابن اسـحاق )الّسـیره( 

آن را یـاد کـرده اسـت. ایـن حدیـث بـس مشـهور از روایـت محّمـد بـن َکْعـب ُقَرظـی، از یزیـد بـن 

گـون  جشـم1، از عّمـار بـن یاسـر برگرفتـه شـده اسـت. نیـز ابن ابی َخْیَثمـه آن را از طریق هـای گونا

روایت نموده است.

احمـد  طریـق  از  علـی،  از   )]208/3[ ِضـره  الّنَ )الّریـاض  طبـری  محّب الّدیـن  همچنیـن 

، آن را بـا ذکـر سـند روایـت کـرده اسـت. نیـز 
ّ

ک، و از ُصهیـب، از طریـق ابوحاِتـم و مـال و ابن ضّحـا

هایـه: 323/7 ]358/7[( از طریـق ابوَیْعلـٰی؛ و همـو )همـان: 325/7( از طریـق  ابن َکثیـر )البدایـة و الّنِ

کـم  کر و حا ابن عسـا از  العّمـال: 411/6 ]192/13[(  )ترتیـب جمـع الجوامـع: کنـز   خطیـب؛ و سـیوطی 

مدینـة دمشـق:  ]تاریـخ  کر  ابن عسـا از  طریـق  چندیـن  بـه  همـان )412/6 ]193/13[(  در  و  بیهقـی؛  و 

409/12[؛ و در همـان )413/6 ]196/13[( از طریـق ابن َمْرَدَویـه؛ و در همـان )157/6 ]617/11[( از طریـق 

1. در نسخه ها چنین است؛ اّما صحیح آن ابویزید بن ُخَثیم است.
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کـم  حا و  َطَبرانـی  و  َبَغـوی  و  احمـد  طریـق  از   )]141 و   140/13[  399/6( همـان  در  و   داَرُقْطنـی؛ 

کر و ابن نّجار، این روایت را آورده است. و ابن َمْرَدَویه و ابوُنَعیم و ابن عسا

گاهـت  و نیـز فتـوای ابن َحـْزم چگونـه سـازگار اسـت بـا ایـن کالم پیامبـر؟ص؟ بـه علـی: »آیـا آ

گاهـم کـن ای  نکنـم از کسـی کـه در روز قیامـت، بیـش از همـه عـذاب خواهـد دیـد؟« گفـت: »آ

رسـول خدا!« فرمـود: »در روز قیامـت، آن کـه بیـش از همـه عـذاب خواهـد دیـد، پی کننـدۀ شـتر 

ثمـود و نیـز آن کـس اسـت کـه مـوی چهـرۀ تـو را بـه خـون سـرت خضـاب خواهـد نمـود.«؟ ایـن 

روایـت را ابن عبدرّبـه )الِعقـد الفریـد: 298/2 ]155/4[( آورده اسـت.

نیـز فتـوای ابن َحـْزم چـه سـان سـازگار اسـت بـا دیگـر سـخِن رسـول خدا؟ص؟ : »تـو را کسـی 

می کشـد کـه شـبیه یهـودی، و بلکـه خـود یهـودی، اسـت.«؟ ایـن حدیـث را ابن َعـدّی )الکامـل 

کر ]تاریـخ مدینـة دمشـق: 554/42[ با ذکر سـند روایـت کرده اند؛ چنان  فـی ضعفـاء الّرجـال( و ابن عسـا

کـه در ترتیـب جمـع الجوامـع )کنـز العّمـال: 412/6 ]195/13[( آمـده اسـت.

هایه: 323/7  نیز این فتوای ابن َحْزم چگونه سـازگار اسـت با این گفتار ابن َکثیر )البدایة و الّنِ

]358/7[( کـه علـی فـراوان می گفـت: »چـه چیـز آن تیره بخت تریـن فـرد اّمـت را بازمـی دارد؟«؟ 

ابن سـعد  از  طریـق،  دو  از   )]187/13[  411/6 العّمـال:  کنـز  الجوامـع:  جمـع  )ترتیـب  سـیوطی  را   ایـن 

بـا ذکـر سـند  کر،  و ابوُنَعیـم و ابن ابی َشـیبه؛ و همـو )همـان: 413/6 ]194/13[( از طریـق ابن عسـا

روایـت کـرده اسـت.

و هـم سـخن ابن َحـْزم چـه سـان سـازگار اسـت با گفتار دیگـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خطاب به 

مـم و الملوک: 
ُ
ابن ملجـم: »تـو را جـز بدتریـِن آفریـدگان خداونـد نمی بینـم.«؟ ایـن را طبری )تاریخ األ

85/6 ]145/5[( و ابن اثیـر )الکامـل فـی الّتاریـخ: 169/3 ]435/2[( آورده اسـت.

و نیـز چـه سـان سـازگار اسـت بـا سـخن دیگـر علـی؟ع؟ : »آن تیره بخت تریـن، از چـه رو مـرا 

هایـه )324/7  بـه انتظـار نهـاده اسـت؟«؟ ایـن را احمـد بـا ذکر سـند آورده؛ چنان کـه در البدایة و الّنِ

]359/7[( آمده اسـت.
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و هـم بـا سـخن چهـارم او بـه خانـواده اش: »بـه خداونـد سـوگند کـه دوسـت مـی دارم آن 

 )الّسـیره( آورده انـد؛ چنـان که در 
ّ

تیره بخت تریـِن مـردم، برانگیختـه گـردد.«؟ ایـن را ابوحاِتـم و مـال

ِضـره )248/2 ]208/3[( آمـده اسـت. الّریـاض الّنَ

و همچنیـــن ســـخن پنجـــم وی: »چـــه چیـــز بازمـــی دارد تیره بخت تریـــِن شـــما را؟«؟ ایـــن در 

عبدالـــّرّزاق  طریـــق  از   )]191/13[  412/6( العّمـــال  کنـــز  و   )]434/2[  168/3( الّتاریـــخ  فـــی   الکامـــل 

و ابن سعد آمده است.

و نیـز بـا گفتـار ششـم وی: »آن تیره بخت تریـِن اّمـت، چه را انتظار می کشـد؟«؟ این سـخن 

ِضـره )248/2 ]208/3[(  را َمحاِملـی ]األمالـی: ص178[ بـا ذکـر سـند آورده؛ چنـان کـه در الّریـاض الّنَ

آمده اسـت.

کاش می دانسـتم کـدام گونـه اجتهـاد بدیـن جـا می رسـد کـه قتـل امامـی کـه اطاعتـش 

واجـب اسـت، وجـوب یابـد! کـدام اجتهـاد روا مـی دارد کـه قتـل چنیـن امامـی، کابیـن ازدواج 

بـا زنـی از خـوارج گـردد کـه آن تیره بخت تریـِن قبیلـۀ مـراد، بـدو عشـق می ورزیـد؟1 در برابـر نـّص 

گـر بـاب چنیـن اجتهـادی گشـوده  ا بـه اجتهـاد می رسـد؟  ک پیامبـر؟ص؟ چگونـه نوبـت  تابنـا

گـردد، در بـارۀ قاتـالن همـۀ پیامبـران و جانشـینان ایشـان می تـوان چنیـن گفـت؛ حـال آن کـه 

ابن َحـْزم هرگـز رضایـت نمی دهـد کـه قاتـل عمـر یـا قاتـالن عثمـان بـا اجتهـاد خـود چنیـن کـرده 

باشـند؛ چنـان کـه مـا نیـز بـدان قائـل نیسـتیم.

نیـــز کاش می دانســـتم کـــدام اّمـــت از میـــان اّمت هـــا، عبدالّرحمـــان بـــن ملجـــم را در 

ارتـــکاب چنـــان عملـــی معـــذور می شـــمرد! کاش او مـــا را بـــه چنیـــن اّمتـــی رهنمـــون می گشـــت. 

هرگـــز اّمـــت اســـالمی بـــه چنیـــن نقـــل دروغینـــی قائـــل نیســـت، مگـــر خـــوارج بیـــرون شـــده از دیـــن 

کـــه ایـــن مـــرد هـــم دنبالـــۀ راه ایشـــان را گرفتـــه و بـــه شـــعر سخن ســـرای آنـــان، ِعمـــران، اســـتناد 

نموده است.

یـخ طبـری: 83/6 ]144/5[؛ المسـتدرک علـی الّصحیحیـن:  1. بنگریـد بـه: اإلمامـة و الّسیاسـه: 134/1 ]137/1[؛ تار
هایـه: 328/7 ]361/7[� الّنِ و  البدایـة  و  143/3 ]154/3[؛ الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 168/3 ]435/2[؛ 
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بارخدایا! این ِعمران بن حّطان کیست که کار ابن ملجم در ریختن خون ولّی خدا و امام 

ک، امیرالمؤمنین؟ع؟ را چنین توجیه می کند؟ سخن او چه ارزشی دارد تا بتوان بدان استدالل  پا

نمود و در احکام اسالم به آن تکیه کرد؟ جایگاه دینی فقیهی چون ابن َحْزم کدام است که از کسی 

رویاروی  آن،  با  و  می جوید  تمّسک  او  گفتار  به  خدا  دین  در  و  می کند  دنباله روی  ِعمران  چون 

م پیامبر؟ص؟ می ایستد و آن ها را مردود می شمارد و اّمت اسالمی را با 
ّ
گفتارهای روشن و مسل

سخنان کودکانۀ یک خارجی بیرون شده از دین، مّتهم می کند؟ این هم روزگار ابن َحْزم، قاضی 

ابوالّطّیب طاهر بن عبداهّلل شافعی1 است که در بارۀ ِعمران و مذهبش گفته است:

من از آن چه تو _ به ناحق _ در بارۀ ابن ملجم ملعون گفته ای، بیزاری می جویم.

شــگفتا از زخــم زدن آن تیره بخــت کــه از ایــن کار چیــزی نخواســته بــود، جــز اینکــه پایه هایــی از 

اســام را ویــران کنــد.

مــن گاهــی او را بــه یــاد مــی آورم و بــر او لعنــت می فرســتم؛ لعنتــی بــه وســعت دنیــا؛ همچنیــن بــر 

عمــران و حّطــان.

پیوسته بر او باد و بر او باد لعنت های خداوند، در نهان و آشکار!

شــما دو تــن )= ابن ملجــم و ِعمــران( از ســگ های جهّنمیــد! بــر اســاس برهــان و نــّص روشــنی کــه 

از شــرع رســیده اســت. )مروج الّذهب: 43/2 ]435/2[(

نیز َبْکر بن َحّسان باهلی در بارۀ او گفته است:
ــر همــۀ  ــه مقــّدرات ب ــر تــو! پایه هایــی از اســام را ویــران ســاختی! البّت بــه ابن ملجــم بگــو: وای ب

امــور غلبــه و چیرگــی دارد.

برتریِن کسان که بر دو پا راه می روند و پیشگام همۀ مردمان در اسام و ایمان را بکشتی؛

و نیز داناتریِن مردم به قرآن و به آن چه رسول خدا برای ما تشریع کرد و بیان می نمود.

ــر[ و همچــون  ــور ]درخشــنده و همه گی ــه مناقبــش چــون ن ــا ک ــاور او و مــوالی م ــر و ی دامــاد پیامب

برهان ]همه را گردن گیر[ گشته است.

کان )وفیات األعیان: 253/1 ]512/2[( در بارۀ وی گفته اسـت: »ثقه، راسـتگو، 
ّ
1. او از فقیهان شـافعّیه اسـت که ابن َخِل

ک نهاد، نیکوخـوی، و دارای مذهب صحیح  دیانت پیشـه، پرهیـزگار، آشـنا بـه اصـول و فروع فقه، دانشـوری پژوهنـده، پا
که بر شـیوۀ فقیهان، شـعر می سـرود. در 348 در آمل زاده شـد و به سـال 450 در بغداد درگذشـت.« بود 
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به رغم حسودان، منزلتش نزد پیامبر، چون منزلت هارون نزد موسی بن ِعمران بود.

ُبــّران   و در جنگ هــا، آن گاه کــه همــاوردان بــا یکدیگــر رو بــه رو شــوند، او چــون شمشــیری 

و آبدیده و نیز شیری ]ژیان[ بود.

مــن، اشــک ریزان، قاتلــش را بــه یــاد آوردم و ]از شــقاوتش در شــگفت شــدم و[ گفتــم: »ســبحان 

رّب الّنــاس! ســبحان رّب الّنــاس!«

چنین می پندارم که او آدمی زاده نبود که از روز معاد بترسد، بلکه شیطان بود!

هــرگاه قبیله هــا یــاد شــوند، او تیره بخت تریــِن قبیلــۀ مــراد و در میــزان عمــل، زیان کارتریــن کــس 

نــزد خــدا اســت.

چــون پی کننــدۀ دیریــِن شــتر ]ثمــود[ کــه در ســرزمین ِحجــر، ]هاکــت و[ خســران را بــرای ثمــود 

بــه بــار آوْرد.

َعِلــی ســال ها و ســال ها پیــش از مــرگ، بــه آن هــا خبــر داده بــود کــه ابن ملجــم، محاســنش را ]بــا 

خون سرش[ خضاب خواهد کرد.

پــس خداونــد گناهــی را کــه بــر دوش کشــیده، بــر او نبخشــاید1 و بــر قبــر ِعمــران بــن حّطــان بــاران 

]رحمــت[ نبــارد!

ــارۀ تیره بختــی کــه همــواره جنایت پیشــه  بــود و از روی ســتم و عــدوان  بــه خاطــر گفتــه اش در ب

دســت زد بــه آن چــه کــه دســت زد:

»شــگفتا از زخــم زدن آن پرهیــزگاری کــه از ایــن کار، چیــزی نخواســته اســت، جــز اینکــه بــه 

خشــنودی خداونــد صاحــب عــرش دســت یابــد!«

]نــه چنیــن اســت[ بلکــه ضربتــی بــود از فــرد گمراهــی کــه آتــش شــعله ور جهّنم را بــرای او بــه دنبال 

آوْرد2 و بــه ســبب ایــن عمــل، خــدا را ماقــات خواهــد کــرد در حالــی کــه بــر او خشــم گرفته اســت.

گویــی او بــا آن زخــم زدنــش، مقصــدی جــز رســیدن بــه عــذاب جــاودان و آتــش نداشــته اســت. 

)مــروج الّذهــب: 43/2 ]435/2[؛ اإلســتیعاب، ضمــن شــرح حــال امیرالمؤمنیــن ]بخــش ســوم[؛ 

الکامــل فــی الّتاریــخ ابن اثیــر: 171/3 ]439/2[؛ تمــام المتــون صفــدی: ص152 ]ص201[( 

ابن َحَجـر )اإلصابـه: 179/3( گویـد: »سـرایندۀ ایـن ابیـات َبْکر بـن َحّماد تاَهْرتی اسـت که در 

ی، عمل نکوهیده اش را نبخشاید.« 1. در الکامل فی الّتاریخ ]ابن اثیر: 439/2[ آمده است: »خدا بر و

کـــه وی را بـــه آتـــش شـــعله ور  گمراهـــی  یـــخ ]ابن اثیـــر[ آمـــده اســـت: » ... بلکـــه ضربتـــی بـــود از   2. در الکامـــل فـــی الّتار
جهّنم درافکْند.«
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روزگار بخـاری می زیسـته و از اهالـی قیـروان بـوده و شـاعر شـیعی مشـهور، سـّید ِحْمَیـری، شـعر او 

را در دیوانـش تضمیـن نموده اسـت.«

در اإلسـتیعاب )472/2 ]1131/3[( او را ابوبکـر ]نـه: َبْکـر[ بـن َحّمـاد تاَهْرتـی خوانده و ابیاتی از 

وی را در سـوگ مـوالی مـا، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ آورده کـه آغاز آن چنین اسـت:
علــی در عراَقیــن، محاســنی ]بــه دســت گرفــت و[ بجنباْنــد ]و گفــت: »چــه زمــان ایــن محاســن از 

خــون ایــن ســر خضــاب خواهــد شــد؟«[ امــری کــه مصیبــت آن بــر هــر مســلمانی گــران آمــد.

محّمد بن احمد طّیب، در رّد سخن ِعمران بن حّطان گفته است1:
آَوخ از ضربت آن پیمان شکن که زنندۀ آن نزد خداوند، تیره بخت تریِن انسان ها گشت!

هــرگاه بــه او می اندیشــم، پیوســته بــر وی لعنــت می فرســتم، و نیــز بــر آن ســگ ]ستایشــگرش[، 

ِعمران بن حّطان.

از این هـا فراتـر، آن گاه کـه امـام مجتبـی، ابن ملجـم را قصـاص نمـود و مسـلمانان، اعـّم 

آرزو می نمـود خـود،  کـه هـر کـس  تأییـد کردنـد، چنـدان  را  او  رفتـار  ایـن  تابعیـن،  و  از صحابـه 

ابن ملجـم را بکشـد. ایـن نشـان می دهـد کـه عمـل آن ملعـون چنـان نبـوده کـه بتـوان آن را بـه 

گر هم اجتهـادی در کار  اجتهـاد منتسـب دانسـت، چـه رسـد بـه ایـن کـه آن را توجیـه توان کـرد. ا

بـوده، رویـاروی نصـوص فـراوان صـورت گرفتـه و مصلحـت عمومـی مسـلمانان اقتضـا می کـرده 

کـه چنیـن موجـود پلیـدی را از میـان بردارنـد و ایـن بـر هـر یـک از افـراد اّمـت اسـالم واجـب بـوده؛ 

لیکـن امـام آن روزگار، حضـرت مجتبـی، در انجـام ایـن کار بـر دیگـران مقـّدم بـوده، همان سـان 

کـه در دیگـر نیکی هـا بـر همـگان تقـّدم داشـته اسـت.

این از موارد فقهی ای نیسـت که ابن َحْزم به رشـتۀ تحریر کشـیده و حکمرانانه و زورگویانه، 

بـر شـافعی ها و حنفی هـا و مالکی هـا تاختـه اسـت؛ بلکـه ایـن از مسـائل ضـروری در اسـالم در 

بـاب قتـل هـر امـاِم برحـق اسـت. از همیـن رو اسـت کـه قائـالن بـه امامت عمـر بن خّطـاب هرگز 

کـه پوشـیده  د )چـاپ محّمـد بـن علـی صبیـح و فرزنـدان: 90/3 ]146/2[( آمـده و چنـان  کامـل ُمَبـّرَ 1. ایـن دو بیـت در 
کتـاب یافـت نگـردد. نیسـت، در اصـل 
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در وجـوب قتـل کسـی کـه وی را کشـت، تردیـد نکرده انـد و هیـچ کـس در ایـن زمینـه قائـل بـه 

اجتهـاد نیسـت؛ همـان گونـه کـه گفتـار خـود ابن َحـْزم خواهـد آمـد کـه مجالـی بـرای اجتهـاد 

قاتـالن عثمـان باقـی ننهـاده اسـت.

و بـــه راســـتی کـــه چـــه مایـــه تفـــاوت اســـت میـــان ابن َحـــْزم و ابن َحَجـــر؛ آن یـــک عمـــل 

ــان  ــم در لسـ ــام ابن ملجـ ــردن نـ ــک، از بـ ــن یـ ــد و ایـ ــه می کنـ ــم[ را توجیـ ــن ملجـ ــان ]بـ عبدالّرحمـ

المیـــزان ]534/3[ اعتـــذار می جویـــد و در تهذیـــب الّتهذیـــب )338/7 ]297/7[( وی را خونریـــز و 

باقیمانـــدۀ خـــوارج می شـــمَرد.

ابن َحَجـر در ایـن گفتـار خـود، دنبالـه رو حافـظ ابوُزْرعـۀ عراقـی اسـت کـه در طـرح الّتثریـب 

)86/1( گفتـه اسـت: »شـماری از خـوارج بـا علـی به سـتیز برخاسـتند و او با ایشـان نبـرد نمود و بر 

آن هـا پیـروز شـد و آن گاه، از باقیمانـدگان ایشـان، فـردی بـه نـام عبدالّرحمـان بـن ملجـم مرادی 

کـه تیره بخت تریـِن اّمـت واپسـین و خونریـز و ملعـون بـود، بـر او تاخـت و وی را ضربـت زد.«

از دیگر نمونه های اندیشه های ابن َحْزم، چنین است:

وی )الِفَصل: 161/4( در بارۀ مجتهد خطا کار گفته اسـت: »عّمار؟ضر؟ را ابوالغادیه َیسـار بن 

َمی بـه قتـل رسـاْند. عّمـار از حاضـران در بیعت رضـوان بود که خداوند شـهادت داده 
َ
َسـُبع َسـل

گاهی دارد و آرامش را بر آن ها نازل فرموده و از آنان  اسـت که به آن چه در قلب ایشـان اسـت، آ

خشـنود اسـت. و اّمـا ابوالغادیـه؟ضر؟ کسـی بـود کـه بـا تأویـل و اجتهـاد خویـش دسـت بـه چنیـن 

کاری زد و بـه خطـا، بـر عّمـار سـتم راْنـد؛ پـس تنهـا یـک پـاداش دارد. پـس او همچـون قاتـالن 

عثمـان؟ضر؟ نیسـت؛ زیـرا ایشـان در ایـن بـاب مجـال اجتهـاد نداشـتند، چـرا کـه عثمـان هرگـز 

کسـی را نکشـت و بـا کسـی نجنگیـد و بـه نبـرد و دفـاع برنخاسـت و به زنای محصنـه نپرداخت 

و دچـار ارتـداد نشـد تـا مجـال تأویـل در بـارۀ روا بـودن نبـرد بـا وی پیـش آیـد. بدیـن سـان، قاتالن 

عثمـان گروهـی فاسـق و محـارب بودنـد کـه بـه عمـد، خونـی محتـرم را ریختنـد، بـی آن کـه بـه 

تأویل و اجتهاد پردازند؛ پس راه ستم و ظلم را پیمودند و فاسق و ملعون بودند.«
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بـه راسـتی کـه مـن معنایـی برای اجتهـاد ابوالغادیه نمی یابـم؛ حال آن که او از ناشناسـان 

کـه از او بـه جـای  دنیـا و افـراد فرومایـه و بـی ارزش روزگار پیامبـر؟ص؟ بـوده اسـت و تنهـا نشـانی 

کـه نسـبش ُجَهنـی اسـت. در هیـچ مأخـذی از اجتهـاد وی سـخن نرفتـه   مانـده، آن اسـت 

کـرده اسـت: »خون هـا و مال هـای  کـه از پیامبـر؟ص؟ نقـل  و تنهـا دو روایـت از وی بـر جـا مانـده 

گـردن یکدیگـر را  کـه  کفـر بازنگردیـد، چنـدان  شـما بـر یکدیگـر حـرام اسـت.« و »پـس از مـن بـه 

کـه چگونـه وی ایـن سـخن  بزنیـد.« و اصحـاب رسـول خدا؟ص؟ نیـز از همیـن در شـگفتی اند 

]1725/4[؛  )اإلسـتیعاب: 680/2  اسـت.  بسـته  کمـر  عّمـار  قتـل  بـه  بـاز  و  شـنیده  را  پیامبـر؟ص؟ 

کسـی چـون  اإلصابـه: 150/4( هیـچ یـک از برجسـتگان دیـن نیـز تـا روزگار ابن َحـْزم، از اجتهـاد 

ابوالغادیـه سـخن نگفتـه اسـت!

از این فراتر، من هرگز معنای چنین اجتهادی را در برابر نّص نبوی درنمی یابم.

ِم صحیح متواتر1 نیسـت کـه در آن، پیامبر؟ص؟ به 
ّ
مـراد مـن از نـّص نبـوی، آن حدیث مسـل

راه  از  گـروه  »آن  دیگـر:  لفـظ  در  یـا  می کشـد.«  را  تـو  متجـاوز  سـتمگر  گـروه  »آن  فرمـود:  عّمـار 

برگشـته، ... .« البّتـه چنیـن حدیثـی مجالـی بـرای اجتهـاد بـه عنـوان توجیه گـر قتل عّمـار باقی 

نمی نهـد؛ چـرا کـه بنـا بـه ایـن حدیـث، هرگونـه کـه توجیه شـود، قاتل عّمـار متجاوز و ستم پیشـه 

و رویگـردان از طریـق اسـت. مـا هیـچ اجتهـادی را نمی شناسـیم کـه چنیـن تجـاوزی را کـه عقـل 

ک خداونـد هـم ایـن حکـم عقـل را  بـه نحـو مسـتقل، آن را قبیـح می شـمرد، روا بدانـد و دیـن پـا

تأیید نموده اسـت. البّته معاویه در صدد تأویل و بلکه رّد این سـخن پیامبر؟ص؟ برآمد؛ آن گاه 

کـه عبـداهّلل بـن عمـرو ایـن حدیـث را بـه یـاد وی آوْرد. عمـرو بـن عـاص گفـت: »ای معاویـه! آیـا 

گفتـار عبـداهّلل را نمی شـنوی؟« معاویـه پاسـخ داد: »تـو پیرمـردی نادانـی کـه همـواره حدیـث 

روایـت می کنـی، حـال آن کـه از فـرط پیـری، در بـول خـود غرقـی! آیـا مـا عّمـار را کشـتیم؟ جز این 

نیسـت کـه او را علـی و اصحابـش کشـتند کـه وی را بـه میـدان آوردنـد و فراپیش نیزه هـای ما قرار 

هایه تألیف ابن َکثیـر: 369/7 ]299/7[(  دادنـد.« )تاریـخ األمـم و الملـوک طبـری: 23/6 ]41/5[؛ البدایة و الّنِ

کرده است. 1. تواتر این روایت را ابن َحَجر )اإلصابه: 512/2؛ تهذیب الّتهذیب: 409/7 ]358/7[( نقل 
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رسـول خدا  از  را  هـر چـه  بایـد  آیـا  کـرده ای.  بدگمـان  مـن  بـه  را  »تـو شـامیان  گفـت:  او  بـه  نیـز  و 

شـنیده ای، نقـل نمایـی؟« عمـرو پاسـخ داد: »مـن ایـن سـخن را گفتـم، بـی آن کـه علـم غیـب 

داشـته باشـم. مـن نمی دانسـتم کـه رویـداد ِصّفیـن در راه اسـت. مـن ایـن حدیـث را زمانـی نقـل 

کـردم کـه عّمـار دوسـت تـو بـود؛ و تـو، خـود، هماننـد حدیثـی کـه مـن روایـت کـردم، در بـارۀ وی 

روایـت می نمـودی.« در ایـن ماجـرا، میـان آن دو، مؤاخـذه و شـعری مشـهور نقـل شـده کـه در 

ضمن آن، عمرو گفته است:
گــر ســخنی را کــه شــنیده ام، بازگویــم، مــرا ســرزنش کنــی؛ و گــر انصــاف دهــی، خــود نیــز پیــش از  ا

مــن ماننــد آن را بازگفتــه ای.

آیــا پای پــوش ]و جــای گام نهــادن[ تــو در آن چــه گویــی ]و کنــی[ اســتوار اســت ]و مامــت نشــوی[، 

اّما پای پوش ]و جای پای[ من در سخنی که مانند تو گفته ام، مرا می لغزاَند؟

نمی دانستم که ]جنگ[ ِصّفین رخ خواهد داد و عّمار، دیگران را بر کشتن من برمی انگیزاَند.

گاه بــودم، آن ]ســخن پیامبــر در بــارۀ عّمــار[ را کتمــان می کــردم و بــا هــر رنــج و  گــر از غیــب آ ا

ســختی، بــه ]رانــدن[ مردمانــی می پرداختــم کــه دیگ هــای خشمشــان بــر مــا می جوشــد.

خداونــد جــز ایــن نخواســته کــه دل تــو پــر از خشــم و کیــن بــه مــن باشــد، بــی آن کــه بــه گناهــی 

دســت یازیــده باشــم یــا خونــی بــر گــردن داشــته باشــم.

جــز ایــن کــه _ ســوگند بــه شــترانی کــه بــا حرکتــی رقص گونــه در شــامگاهان راه می پیماینــد! _ مــن 

در یــاری تــو شــیفتگی بیمارگونــه و عقلــی پریــده دارم.

و معاویه در پاسخ او گفته است:
ــار  ــدان گرفت ــه ب ــغولی ک ــا آن دل مش ــاد! آی ــل آن ب ــرزنش و اه ــاب و س ــر ِعت ــدا ب ــن خ ــه نفری ــا ک ه

نمی بینــی؟ شــده ام 

کــه دیگ هــای  بــرای دفــع مردمانــی  اکنــون می توانــی  آیــا  گــذار!  را وا پــس مامــت و عتــاب 

مــا در جــوش و خروشــند، چــاره ای بیندیشــی؟ بــر  خشمشــان 

علــی آن هــا را بــه جنــگ فراخواْنــد. آن هــا ]بــا شــور[ بــه دعوتــش پاســخ گفتنــد؛ دعوتــی کــه از 

ــر اســت. )شــرح نهــج الباغــه تألیــف ابن ابی الحدیــد:  فراوانــی مــال و خانــدان نزدشــان محبوب ت

)]27/8[ 274/2

نیز مراد من، روایتی نیسـت که َطَبرانی ]المعجم الکبیر: 96/10[ از ابن مسـعود، از پیامبر؟ص؟ 
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روایـت کـرده اسـت: »هـرگاه مـردم دچـار اختـالف شـوند، فرزنـد سـمّیه در گـروه حـق قـرار دارد.«1 

البّتـه ایـن حدیـث هـم دلیلـی قاطـع بـه شـمار مـی رود؛ یعنـی دشـمن فرزنـد سـمّیه بی تردیـد در 

گـروه باطـل جـای دارد و نمی تـوان اجتهـادی یافـت کـه پس از این نّص آشـکار، یـاری کردن گروه 

باطـل در برابـر گـروه حـق را توجیـه نماید.

کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 387/3 ]437/3[(  بـاری؛ مـراد مـن روایتـی اسـت کـه حا

بـا ذکـر سـند آورده و آن را صحیـح شـمرده اسـت. نیـز آن را ذهبـی )الّتلخیـص( بـا ذکـر سـند از 

عمـرو بـن عـاص روایـت کـرده اسـت. بـه موجـب ایـن حدیـث، وی از رسـول خدا؟ص؟ شـنیده 

اسـت: »بارخدایـا! قریـش دلباختـۀ ]آزار[ عّمارنـد. همانـا قاتـل و رباینـدۀ لبـاس عّمـار در آتـش 

دارد.« جـای 

نیـز سـیوطی )الجامـع الّصغیـر: 193/2 ]233/2[( از طریق َطَبرانـی؛ و ابن َحَجر )اإلصابه: 151/4( 

ایـن حدیـث را با ذکر سـند روایـت کرده اند.

کر ]تاریخ مدینة  همچنیـن سـیوطی )ترتیـب جمع الجوامـع: 73/7 ]531/13[( از طریق ابن عسـا

همـان  و در  )المعجـم األوسـط(؛  َطَبرانـی  از طریـق  همـان )184/6 ]721/13[(  و در  دمشـق: 661/12[؛ 

کـم، سـخن پیامبـر؟ص؟ بـه عّمـار را چنیـن روایـت نمـوده اسـت:  )184/6 ]724/13[( از طریـق حا

»رباینـدۀ لبـاس تـو و قاتلـت، در آتـش جـای دارد.«

 نیـز چنـان کـه در ترتیـب جمـع الجوامـع )کنـز العّمـال: 72/7 ]528/13[( آمـده، حافـظ ابوُنَعیـم 

کر ]مختصـر تاریـخ دمشـق: 219/18[ از زیـد بـن َوْهـب روایـت کرده انـد: »عّمـار بـن یاسـر  و ابن عسـا

قریش را ]با انتقاد از کجروی هاشـان[ سـخت می آزْرد و آنان نیز او را سـخت آزار می دادند. پس 

بر او تاختند و وی را زدند. در خانه نشست و عثمان بن َعّفان به عیادتش رفت. چون از خانۀ 

وی بیـرون آمـد، بـر منبـر رفـت و گفـت: ›من از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم که فرمـود: “]ای عّمار![ تو 

را گـروه متجـاوز سـتمگر می کشـد. قاتـل عّمـار در آتش جـای دارد.”‹«

که در ترتیب جمع الجوامع )184/5 ]721/11[( آمده است. 1. جمع الجوامع سیوطی؛ چنان 
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نیـز چنـان کـه در ترتیـب جمـع الجوامـع )کنـز العّمـال: 74/7 ]537/13[( آمده، حافـظ ابوَیْعلٰی و 
کر از عبـداهّلل بـن عمـر روایـت کرده انـد: »از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم کـه بـه عّمـار فرمـود:  ابن عسـا

›تـو را گـروه متجـاوز ستم پیشـه خواهـد کشـت. قاتـل عّمـار را بـه آتـش بشـارت ده!‹«

و هـم در ترتیـب جمـع الجوامـع )کنـز العّمـال: 75/7؛ 184/6 ]540/13؛ 724/11[( از طریـق حافـظ 

بـن زیـد روایـت شـده اسـت کـه پیامبـر؟ص؟  از ُاسـامة  ]تاریـخ مدینـة دمشـق: 626/12[  کر  ابن عسـا

فرمـود: »ایشـان را بـا عّمـار چـه افتـاده اسـت؟ او آنان را به بهشـت دعوت می کند و ایشـان وی را 

بـه آتـش فرامی خواننـد! قاتـل و رباینـدۀ لباس عّمـار در آتش جای دارد.« ایـن حدیث را ابن َکثیر 

هایـه: 268/7 ]298/7[( بـا ذکـر سـند آورده اسـت. )البدایـة و الّنِ

کر ]تاریخ مدینة دمشق:  در ترتیب جمع الجوامع )کنز العّمال: 75/7 ]538/13[( از طریق ابن عسا

622/12[ از مسـند علـی نقـل شـده اسـت: »همانـا عّمـار بـا حـق اسـت و حـق بـا عّمـار؛ هـر جا که 

حـق باشـد، عّمـار بـا آن می گـردد؛ و قاتـل او در آتش اسـت.«

َمه، بـا 
َ
کر، از اّم َسـل کر ]تاریـخ مدینـة دمشـق: 636/12[ از عثمـان؛ و ابن عسـا احمـد و ابن عسـا

گـروه متجـاوز سـتمگر  را  »تـو  روایـت کرده انـد:  بـه عّمـار  از رسـول خدا؟ص؟ خطـاب  ذکـر سـند، 

می کشـد. قاتـل تـو در آتـش جـای دارد.« ایـن روایت در کنز العّمال )184/6 ]725/11[( آمده اسـت. 

َمه، از طریق ابوبکر بن ابی َشیبه، 
َ
هایه: 270/7 ]300/7[( این روایت را از اّم َسل ابن َکثیر )البدایة و الّنِ

با ذکر سند آورده است.

نیــز احمــد )المســند: 89/4 ]50/5[( از خالــد بــن ولیــد روایــت کرده اســت که رســول خدا؟ص؟ 

فرمــود: »هــر کــه بــا عّمــار دشــمنی کنــد، خداونــد بــا وی دشــمنی کنــد؛ و هــر کــه عّمــار را دشــمن 

کم )المســتدرک علی الّصحیحیــن: 391/3  بشــمارد، خداونــد او را دشــمن بــدارد.« ایــن روایــت را حا

]441/3[( بــه دو طریــق آورده کــه او و ذهبــی آن دو را صحیــح شــمرده اند. نیــز آن را خطیــب 

هایــه:  بغــدادی )تاریــخ بغــداد: 152/1(؛ ابن اثیــر )ُاْســد الغابــه: 45/4 ]132/4[(؛ ابن َکثیــر )البدایــة و الّنِ

311/7 ]345/7[(؛ ابن َحَجــر )اإلصابــه: 512/2(؛ ســیوطی )ترتیــب جمــع الجوامــع: کنــز العّمــال: 73/7 
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]532/13[( از طریــق ابن ابی َشــیبه ]المصّنــف: 120/12[ و احمــد؛ و همــو )همــان: 184/6 ]722/11[( 

کــم روایــت  از طریــق احمــد و ابن ِحّبــان ]اإلحســان فــی تقریــب صحیــح ابن ِحّبــان: 556/15[ و حا

کرده انــد.

کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 390/3 ]439/3[( بـا سـندی کـه او و ذهبـی  همچنیـن حا

صحیـح شـمرده اند، از رسـول خدا؟ص؟ روایـت کـرده اسـت: »هـر کـس عّمـار را دشـنام دهـد، 

خداونـد را دشـنام داده؛ هـر کـه بـه عّمـار کینـه ورزد، خداونـد بـه او کینه می ورزد؛ و هـر کس عّمار 

را نـادان بشـمارد، خداونـد نادانـش بـه حسـاب آوَرد.« ایـن را سـیوطی )ترتیـب جمـع الجوامـع: کنـز 

العّمـال:73/7 ]533/13[( از طریـق ابن نّجـار و َطَبرانـی، بـا ایـن لفـظ آورده اسـت: »هـر کـس عّمـار 

را دشـنام دهـد، خداونـد دشـنامش دهـد؛ هـر کـه عّمـار را کوچـک بشـمارد، خداونـد کوچکـش 

شـمارد؛ و هـر کـس عّمـار را بـه نادانـی منسـوب کنـد، خداونـد نادانـش بـه حسـاب آوَرد.«

کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن:391/3 ]441/3[(بـا ذکـر سـند، روایـت یـاد  همچنیـن حا

شـده را با این لفظ آورده اسـت: »هر که عّمار را کوچک بشـمارد، خداوند کوچکش می شـمَرد؛ 

هر کس عّمار را دشـنام دهد، خداوند دشـنامش می دهد؛ و هر که به عّمار کینه ورزد، خداوند 

به او کینه می ورزد.«

ابوَیْعلـٰی  طریـق  از   )]533/13[ العّمـال:73/7  کنـز  الجوامـع:  جمـع  )ترتیـب  سـیوطی  نیـز 

کر ]تاریـخ مدینـة دمشـق : 625/12[؛ و در همـان )کنـز العّمـال: 185/6 ]726/11[( از ابوَیْعلـٰی و  و ابن عسـا

ابن قانع و َطَبرانی و ضیاء َمْقِدسی)المختاره( این روایت را آورده است.

کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 389/3 ]439/3[( بـا سـندی کـه او و ذهبـی  همچنیـن حا

)الّتلخیـص( صحیـح شـمرده اند، حدیـث یـاد شـده را بـا ایـن لفـظ آورده اسـت: »هـر کـه عّمـار 

را دشـنام دهـد، خداونـد دشـنامش دهـد؛ و هـر کـس بـا عّمـار دشـمنی ورزد، خداونـد بـا وی 

ورزد.« دشـمنی 

نیـــز احمـــد بـــن حنبـــل )المســـند: 90/4 ]52/5[( بـــا ذکـــر ســـند، روایـــت یـــاد شـــده را چنیـــن 
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آورده اســـت: »هـــر کـــه بـــا عّمـــار دشـــمنی ورزد، خداونـــد؟زع؟ بـــا وی دشـــمنی کنـــد؛ و هـــر کـــس بـــه 

ـــه  ـــه او دشـــنام دهـــد، خداونـــد؟زع؟ ب ـــه او کینـــه مـــی ورزد؛ و هـــر کـــس ب  او کینـــه ورزد، خداونـــد؟زع؟ ب

او دشنام می دهد.«

ایـن نصـوِص صحیـح متواتـر1 چگونه با اجتهاد ابوالغادیه سـازگارند؟ چگونه با آن توجیه 

ابن َحـْزم بـرای کار ابوالغادیـه، می سـازد؟ چـه سـان بـا رأی او در اجتهـادش و برخـورداری اش از 

پاداش واحد، موافق اسـت؟ این در حالی اسـت که به موجب نّص شـریف نبوی، این فرد در 

آتـش جـای دارد. آیـا کیـن ورزی یـا کوچک شـمردنی، فراتـر از قتل یافت می شـود؟

در همـۀ این هـا درس هایـی اسـت کـه تاریـخ بـه مـا می آموزاَنـد. ابن اثیـر )الکامـل فـی الّتاریـخ: 

134/3 ]382/2[( گفتـه اسـت: »ابوالغادیـه کـه عّمار را بکشـت، تا روزگار َحّجـاج زنده بود. روزی 

نـزد َحّجـاج رفـت. وی گرامـی اش شـمرد و بـه او گفـت: ›آیا تو فرزند سـمّیه را کشـتی؟‹ _ مرادش 

عّمـار بود. _ گفـت: ›آری.‹

گفــت: ›هــر کــه نظــر کــردن بــه مــردی بــزرگ دســت در قیامــت، او را خشــنود می ســازد، بــه 

ایــن کــس کــه فرزنــد ســمّیه را کشــته، نظــر کنــد.‹ آن گاه، ابوالغادیــه از وی حاجتــی خواســت و او 

حاجتــش را برنیــاوْرد. گفــت: ›مــا دنیــا را بــرای اینــان همــوار می کنیــم؛ اّمــا آنــان ســهمی از آن بــه 

مــا نمی دهنــد، حــال آن کــه معتقــد اســت مــن در روز قیامــت، فــردی توانمنــد هســتم.‹ حّجــاج 

گفــت: ›آری؛ بــه خداونــد ســوگند! آن کــس کــه دندانــش هماننــد ُاُحــد اســت و رانــش همچــون 

کــوه ورقــان و نشــیمنگاهش همســان مدینــه و َرَبــذه، همانــا در روز قیامــت فــردی نیرومند اســت. 

گــر همــۀ مــردم زمیــن عّمــار را می کشــتند، همگــی بــه آتــش درمی آمدند.‹«  بــه خداونــد ســوگند! ا

این را ابن َحَجر )اإلصابه: 151/4( نقل کرده است.

در اإلسـتیعاب ]1725/4[، چـاپ شـده در حاشـیۀ اإلصابـه )151/4( آمـده اسـت: »ابوالغادیـه 

کـه عّمـار را کشـت، دوسـتدار عثمـان بـود و هـرگاه بـر معاویـه و جـز او درمی آمـد، می گفـت: ›ایـن 

که خود ابن َحْزم در سایر احادیث، برای حّد تواتر قائل است. 1. این تواتر بر پایۀ بنایی است 
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قاتـِل عّمـار اسـت کـه بـر در ایسـتاده اسـت.‹ و نیز چون از او می خواسـتند که ماجـرای قتل عّمار 

را بازگویـد، بـدون پـروا آن را وصـف می نمـود. دانشـوران در کار او درمانده انـد کـه چگونـه عّمـار را 

کشـت، حال آن که این سـخن را از پیامبر؟ص؟ شـنیده و روایت کرده اسـت: ›پس از من به کفر 

بازنگردیـد، چنـدان کـه گردن یکدیگـر را بزنید.‹«

ایــن همــه، حکایــت از آن دارد کــه او در قتــل عّمــار چــه انگیــزه ای داشــته، حــال آن کــه از 

گاه بــوده و بــا وجــود ایــن، بــاز بی پروایانــه بــه قتــل عّمــار  ســخن پیامبــر؟ص؟ در بــارۀ کشــندۀ عّمــار آ

ــود کــه پــس از شــنیدن  ــه، قائــل ب ــه همــان رأی امامــش، معاوی ــه او ب دســت یازیــده اســت. البّت

ســخن پیامبــر؟ص؟ بــه روایــت کننــدۀ آن گفــت: »تــو پیرمــردی نادانــی کــه همــواره حدیــث روایــت 

می کنــی، حــال آن کــه از فــرط پیــری، در بــول خــود غرقــی!« از ایــن گونــه ســخن گفتــن پیــدا 

اســت کــه گوینــدۀ آن تــا چــه انــدازه بــه ســّنت نبــوی و پیــروی از سرچشــمۀ وحــی پایبنــد بــوده 

ــر ایــن  ــه چنیــن ورطــه ای، ب ــکاب آن عمــل و درافتــادن ب ــه هــم در ارت اســت. اجتهــاد ابوالغادی

گونه عقاید استوار بوده است.

ابن َحـْزم بـر آن اسـت کـه عمـل قاتـالن عثمـان در برابـر ایـن نـّص نبـوی قـرار داشـته اسـت: 

»ریختـن خـون انسـان مسـلمانی کـه بـه یکتایی خداوند و رسـالت پیامبـر گواهی داده باشـد، روا 

نیسـت، مگر به یکی از این سـبب ها: زنای کسـی که همسـر دارد؛ قصاص در برابر قتل؛ و ارتداد 

و جداشـدن از گـروه مسـلمانان.«1 اّمـا وی ایـن سـخن را در بـارۀ قاتـل علـی؟ع؟ و نبردکننـدگان بـا 

وی و نیـز قاتـل عّمـار قائـل نیسـت، حـال آن کـه چنـان کـه گذشـت، وضـع ایشـان و کشـندگان 

عثمـان هیـچ تفاوتـی نـدارد. از ایـن گذشـته، همان گونه که خـود وی در موارد متعـّدد این قاعده 

را برنهـاده، کشـتن عثمـان جـز از روی اشـتباه آن مـردم در اجتهادشـان نمی توانـد باشـد؛ پـس 

1. این روایت را این کسان آورده اند: بخاری ]الّصحیح: 2521/6[؛ مسلم ]الّصحیح: 506/3[؛ ابوداوود ]الّسنن: 126/4[؛ 
ِترِمـذی ]الّسـنن: 12/4[؛ َنسـائی ]الّسـنن الکبـری: 291/2[؛ ابن ماجـه ]الّسـنن: 847/2[؛ داِرمـی )الّسـنن ]172/2[(؛ 
ابن سـعد )الّطبقات الکبری ]67/3[(؛ احمد )المسـند ]631/1[(؛ َطیاِلسـی )المسـند ]ص37[(؛ ابن هشـام )الّسـیره(؛ 

و واِقـدی )المغـازی: ص432-430(�
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چگونـه پـاداش واحـد را به آنان نبخشـیده، همچنان کـه به عبدالّرحمان بن ملجم و همانندان 

او بخشـیده اسـت؟ آری؛ او می تواند چنین بهانه آوَرد که آن یک، قاتل علی بوده و اینان قاتالن 

عثمان بوده اند!

از ایـن فراتـر، یافـت نشـدن زمینـۀ اجتهـاد در مـورد قاتـالن عثمـان، بنـا بـه پنـدار خـود وی، 

تنهـا در بـارۀ اجتهـاد درسـت مصـداق دارد؛ و اّمـا اجتهـاد اشـتباه آمیز در بـارۀ قتـل عثمـان هـم 

می توانـد صـدق کنـد، چنـان کـه ابن َحـْزم در مـوارد دیگـر صـادق می دانـد.

ایـن مـرد در دلیـل آوری بـرای اندیشـه های فاسـد خـود، در ورطـه ای افتـاده کـه او را خـوش 

نمی آید؛ و آن، دشـنام دادن به صحابه با این سـخن اسـت: »آنان فاسـق و ملعون بودند.« این 

در حالـی اسـت کـه همـۀ هم مذهبـان وی بـر ایـن باورنـد کـه هـر کـس صحابـه را بـه کفـر یـا فسـق 

بـزرگان و بـه صـورت  از  نسـبت دهـد، گمـراه و شایسـتۀ تعزیـر اسـت. ایـن رأی از آِن بسـیاری 

مطلـق، بـدون فرق گـذاری میـان ایـن و آن فرقـه یـا اسـتثنا کـردن یکـی از آن هـا اسـت؛ زیرا ایشـان 

بر عدالت همۀ صحابه همداستانند.

بنگرید به: الّصارم المسلول علی شاتم الّرسول: ص572-592؛ اإلحکام فی أصول األحکام: 631/2 

]102/2[؛ الّشرف المؤّبد: ص112-119 ]ص247-232[�

ــد: »هــر کــس یکــی از صحابــه؟مهضر؟ را دشــنام دهــد،  ابن َحــْزم، خــود )الِفَصــل: 257/3( گوی

گــر حّجــت بــر وی اقامــه شــود و بــدون عنــاد بــه کار خــود ادامــه  گــر نــادان باشــد، معــذور اســت؛ و ا ا

گــر در ایــن کار بــا خداونــد تعالــی و رســولش  کننــده و ســارق؛ و ا دهــد، فاســق اســت، هماننــد زنا

عنــاد ورزد، کافــر اســت. عمــر؟ضر؟ در حضــور پیامبــر؟ص؟ در بــارۀ حاطــب کــه از مهاجــران حاضــر 

ــمردن  ــا کافرش ــر ب ــه عم ــم.‹ البّت ــق را بزن ــن مناف ــردن ای ــه گ ــت ده ک ــت: ›رخص ــود، گف ــدر ب در ب

حاطــب، خــود کافــر نشــد، زیــرا بــه اشــتباه و تأویــل چنیــن گفــت. بــه یقیــن رســول خدا؟ص؟ 

فرمــوده اســت: ›کینــه ورزیــدن بــه انصــار، نشــانۀ نفــاق اســت.‹ و نیــز بــه علــی فرمــود: ›جــز 

منافق، کسی به تو کینه نمی ورزد.‹«
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کــه  ابوالغادیــه  و  بــن ملجــم  بســیارند اجتهادکنندگانــی هماننــد عبدالّرحمــان  و چــه 

)الِفَصــل:  او  پــاداش می شــمارد.  دارای  اشتباهشــان  اجتهــاد  را در  ایشــان  )الِفَصــل(  ابن َحــْزم 

161/4( گفتــه اســت: »مــا یقیــن داریــم کــه معاویــه؟ضر؟ و همراهانــش اجتهــاد خطــا کردنــد و 

پــاداش واحــد دارنــد.« همــو )همــان: 160/4( معاویــه و عمــرو بــن عــاص را از مجتهــدان می شــمارد 

و می گویــد: »اینــان در بــارۀ جــان افــراد اجتهــاد کردنــد، همچنــان کــه فتوادهنــدگان در ایــن بــاب 

اجتهــاد می کننــد. مثــاًل برخــی از صاحبــان فتــوا، قتــل جادوگــر را واجــب می شــمرند و برخــی 

نــه؛ بعضــی روا می دارنــد کــه فــرد آزاد بــه ســبب قتــل َبــرده قصــاص گــردد و بعضــی نــه؛ گروهــی 

گــر نادانــی و کــوری  قصــاص مؤمــن بــه ســبب قتــل کافــر را رخصــت می دهنــد و گروهــی نــه؛ پــس ا

و خلــط مبحــث بــدون روشــن بینی نباشــد، چــه تفــاوت اســت میــان ایــن اجتهادهــا بــا اجتهــاد 

معاویــه و عمــرو و جــز آن دو؟«

ۀ فتوا به اشتباه 
ّ
باید دانست که بسی تفاوت است میان فتوادهندگانی که بر اساس ادل

افتاده اند یا نص و ظاهر، هرچند به حسب فهم خودشان بر ایشان مشتبه گشته یا نزد برخی، 

ۀ گروه دیگر برتری یافته و نیرو 
ّ
دلیل هایی به سبب صّحت طریق و یا فراوانی سندها، بر ادل

ۀ دیگر را تقویت نموده و هر کس بر پایۀ نظر خویش فتوا داده 
ّ
گرفته است و طرف مقابل هم ادل

است. این ها، همه، ناشی از پذیرش دلیل کتاب و سّنت است.

اّمـا کسـانی کـه بـا علـی؟ع؟ نبـرد کردنـد، از ایـن قبیـل نبودنـد. همـۀ اّمـت اسـالم، کتـاب 

گرامـی خداونـد را پیـش رو داشـتند و آیـات آن را شـنیده بودنـد. در ایـن کتـاب آیـۀ تطهیـر اسـت 

کش و دو نواده اش داللـت دارد. نیز در آن، آیۀ  کـه بـه عصمـت پیامبـر و بـرادر همدلش و دختر پا

مباهلـه اسـت کـه در حـّق ایشـان نـازل شـده و علـی بـه منزلـۀ جـان پیامبر به شـمار آمده اسـت. 

جـز ایـن نیـز حـدود 300 آیـه در شـأن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نـازل گشـته اسـت.1 از ایـن گذشـته، در 

کر ]309/12[؛ کفایة الّطالـب گنجی: ص108  یـخ مدینة دمشـق ابن عسـا یـخ بغـداد خطیـب: 221/6؛ تار 1. بنگریـد بـه: تار
یـخ الخلفـاء سـیوطی: ص115 ]ص161[؛ الفتوحـات اإلسـالمّیه:  ]ص231[؛ الّصواعـق المحرقـه: ص76 ]ص127[؛ تار

342/2؛ نـور األبصـار: ص81 ]ص164[. مآخـذ فـراوان دیگـر نیـز در ایـن بـاب یافت می شـوند.
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احادیثـی کـه حافظـان دقیـق و اسـتوار و پیشـوایان برجسـته روایـت کرده اند _ همانـان که همواره 

َبـراءت، یعنـی  کتاب هـای »صحیـح« و »مسـند« را پیـش رو دارنـد _ حدیـث تطهیـر و منزلـت و 

 همـان بانـگ رسـا و متواتـر نبـوی، را تـوان یافـت کـه صحابـه آن هـا را بـر زبـان جـاری سـاخته اند 

و بعد از ایشان هم به تابعین رسیده است.

کدامن شمارد و او را از هرگونه  آیا ممکن است خداوند سبحان در میان مردم، کسی را پا

کـی و آلودگـی بپیرایـد یـا وی را هم منزلـت بـا پیامبر گرامی بخواَنـد و این را به گوش بندگانش  ناپا

برسـاَند یـا بـه نـّص کتـاب مقّدسـش، محّبـت و دوسـتی خانـدان آن پیامبـر را کـه امیرالمؤمنیـن 

سـرور ایشـان اسـت، واجـب گرداَنـد و ایـن دوسـتی را پـاداش آن همـه رنـِج گـران رسـالت بـزرگ 

خاتـم قـرار دهـد و از زبـان پیامبـرش بـه ایـن اّمـت اعـالن کنـد کـه فرمـان بـردن از علـی بـه منزلـۀ 

فرمـان بـردن از آن پیامبـر و نافرمانـی اش همچـون نافرمانـی او اسـت1؛ و بـا ایـن همـه، مجـال 

اجتهـاد بـرای نبـرد بـا چنیـن کسـی یـا کشـتن یـا تبعیـد یـا دشـنام گفتنش نـزد همـگان یـا لعـن 

کردنـش بـر منابـر یـا تبلیـغ ضّد وی، باقی بماَند؟ آیا اندیشـۀ آزاد آدمـی حکم می کند که اجتهاد 

جادوگـر  قتـل  مـورد  در  ایشـان  اختـالف  و  فتوادهنـدگان  اجتهـاد  هماننـد  مـواردی  چنیـن   در 

و همانند آن باشد؟

ابن َحـْزم، خـود )الِفَصـل: 258/3( گویـد: »هـر یـک از مسـلمانان کـه در برداشـت خـود دچـار 

گـر حّجـت بـر وی اقامـه نشـده و حـق برایـش تبییـن نگشـته باشـد، معـذور و دارای  خطـا گـردد، ا

گـر  پـاداش واحـد اسـت، زیـرا بـه دنبـال حقیقـت بـوده و آن را قصـد کـرده اسـت. چنیـن کسـی ا

عامـد نباشـد، خطایـش آمرزیـده می گـردد؛ زیـرا خداونـد تعالـی فرمـوده اسـت: ›بـر شـما بـه سـبب 

آن چـه بـه خطـا از شـما سـرزند، گناهـی نیسـت؛ اّمـا در آن چـه ]از کارهـای نـاروا[ بـا عـزم دل هاتـان انجـام دهیـد 

گـر مجتهـد بـه صـواب رود، دو پـاداش دارد؛ یکـی بـرای صوابدیـدش  ]گناهکاریـد[.‹ ]احـزاب/5[ و ا

گـر حّجـت بـر وی اقامـه شـده و حـق برایـش روشـن  و دیگـری بـرای بـه دنبـال حـق رفتنـش. اّمـا ا

کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 121/3 و 128 ]131/3 و 139[(؛ و ذهبـی )الّتلخیـص( آورده و آن  1. ایـن روایـت را حا
را صحیـح شـمرده اند.

کــه  ابوالغادیــه  و  بــن ملجــم  بســیارند اجتهادکنندگانــی هماننــد عبدالّرحمــان  و چــه 

)الِفَصــل:  او  پــاداش می شــمارد.  دارای  اشتباهشــان  اجتهــاد  را در  ایشــان  )الِفَصــل(  ابن َحــْزم 

161/4( گفتــه اســت: »مــا یقیــن داریــم کــه معاویــه؟ضر؟ و همراهانــش اجتهــاد خطــا کردنــد و 

پــاداش واحــد دارنــد.« همــو )همــان: 160/4( معاویــه و عمــرو بــن عــاص را از مجتهــدان می شــمارد 

و می گویــد: »اینــان در بــارۀ جــان افــراد اجتهــاد کردنــد، همچنــان کــه فتوادهنــدگان در ایــن بــاب 

اجتهــاد می کننــد. مثــاًل برخــی از صاحبــان فتــوا، قتــل جادوگــر را واجــب می شــمرند و برخــی 

نــه؛ بعضــی روا می دارنــد کــه فــرد آزاد بــه ســبب قتــل َبــرده قصــاص گــردد و بعضــی نــه؛ گروهــی 

گــر نادانــی و کــوری  قصــاص مؤمــن بــه ســبب قتــل کافــر را رخصــت می دهنــد و گروهــی نــه؛ پــس ا

و خلــط مبحــث بــدون روشــن بینی نباشــد، چــه تفــاوت اســت میــان ایــن اجتهادهــا بــا اجتهــاد 

معاویــه و عمــرو و جــز آن دو؟«

ۀ فتوا به اشتباه 
ّ
باید دانست که بسی تفاوت است میان فتوادهندگانی که بر اساس ادل

افتاده اند یا نص و ظاهر، هرچند به حسب فهم خودشان بر ایشان مشتبه گشته یا نزد برخی، 

ۀ گروه دیگر برتری یافته و نیرو 
ّ
دلیل هایی به سبب صّحت طریق و یا فراوانی سندها، بر ادل

ۀ دیگر را تقویت نموده و هر کس بر پایۀ نظر خویش فتوا داده 
ّ
گرفته است و طرف مقابل هم ادل

است. این ها، همه، ناشی از پذیرش دلیل کتاب و سّنت است.

اّمـا کسـانی کـه بـا علـی؟ع؟ نبـرد کردنـد، از ایـن قبیـل نبودنـد. همـۀ اّمـت اسـالم، کتـاب 

گرامـی خداونـد را پیـش رو داشـتند و آیـات آن را شـنیده بودنـد. در ایـن کتـاب آیـۀ تطهیـر اسـت 

کش و دو نواده اش داللـت دارد. نیز در آن، آیۀ  کـه بـه عصمـت پیامبـر و بـرادر همدلش و دختر پا

مباهلـه اسـت کـه در حـّق ایشـان نـازل شـده و علـی بـه منزلـۀ جـان پیامبر به شـمار آمده اسـت. 

جـز ایـن نیـز حـدود 300 آیـه در شـأن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نـازل گشـته اسـت.1 از ایـن گذشـته، در 

کر ]309/12[؛ کفایة الّطالـب گنجی: ص108  یـخ مدینة دمشـق ابن عسـا یـخ بغـداد خطیـب: 221/6؛ تار 1. بنگریـد بـه: تار
یـخ الخلفـاء سـیوطی: ص115 ]ص161[؛ الفتوحـات اإلسـالمّیه:  ]ص231[؛ الّصواعـق المحرقـه: ص76 ]ص127[؛ تار

342/2؛ نـور األبصـار: ص81 ]ص164[. مآخـذ فـراوان دیگـر نیـز در ایـن بـاب یافت می شـوند.
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گشـته باشـد و بـدون معارضـه بـا خداونـد تعالـی و رسـولش؟ص؟ عنـاد ورزد، فاسـق اسـت؛ زیرا بر 

گـر عنادش به سـبب  خداونـد تعالـی بی پروایـی نمـوده و بـر امـری حـرام اصـرار کـرده اسـت. نیـز ا

معارضـه بـا خداونـد و رسـولش؟ص؟ باشـد، کافـر و مرتـد بـه شـمار مـی رود و خـون و مالـش حـالل 

اسـت. در ایـن بـاب هیـچ تفاوتـی میـان خطـا در امـور اعتقـادی دیـن و خطـا در فتـوا در مسـائل 

گون نیسـت.« گونا

کاری حّجّیـت کتـاب گرامـی خداونـد را منکـر  آیـا ممکـن اسـت چنـان مجتهـدان خطـا

بـر ایشـان  یـا همـۀ ایـن حّجت هـای قاطـع  را کـه برشـمردیم، نپذیرفتـه باشـند  آیاتـی  یـا  شـده 

 پوشـیده مانـده و حـق بـر ایشـان فـاش نگشـته و حّجـت بـر آنـان اقامـه نشـده باشـد و یـا اجتهـاد 

و برداشتشان در خود این نصوص هم کارگر افتاده باشد؟

از ایـن فراتـر، چندیـن سـخن از پیامبـر؟ص؟ در بـارۀ نبـرد و آشـتی بـا علـی رسـیده اسـت؛ از 

جمله:

کم )المستدرک علی الّصحیحین: 149/3 ]161/3[( با ذکر سند از زید بن ارقم، از پیامبر؟ص؟  حا

روایـت کـرده اسـت کـه بـه علـی و فاطمـه و حسـن و حسـین فرمـود: »مـن بـا هـر کـس کـه شـما بـا 

وی نبـرد کنیـد، در جنگـم؛ و بـا هـر کـس کـه شـما بـا وی از دِر آشـتی درآییـد، در آشـتی ام.« ایـن 

روایـت را ذهبـی )الّتلخیـص( یـاد نموده و حافظ گنجی شـافعی )کفایة الّطالـب: ص189 ]ص331[( 

از طریـق َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 40/3[؛ خوارزمی )المناقب: ص90 ]149[(؛ و سـیوطی )ترتیب جمع 

الجوامـع: کنـز العّمـال: 216/6 ]96/12[( از طریـق ِترِمـذی ]الّسـنن: 656/5[ و ابن ماجـه ]الّسـنن: 52/1[ و 

کـم آورده اند. ابن ِحّبـان ]اإلحسـان فـی تقریـب صحیـح ابن حّبـان: 433/15[ و حا

نیـز آن را خطیـب بغـدادی )تاریـخ بغـداد: 137/7( از زیـد بـا ایـن لفـظ آورده اسـت: »مـن در 

جنگـم بـا هـر کـس کـه بـا شـما بجنگـد؛ و در آشـتی ام بـا هـر کـه بـا شـما در صلـح باشـد.« همیـن 

کر )تاریـخ مدینـة دمشـق: 316/4( آورده اسـت. نیـز آن را حافـظ گنجـی  روایـت را حافـظ ابن عسـا

شـافعی )کفایـة الّطالـب: ص189 ]ص330[( از طریـق ِترِمـذی؛ ابن َحَجـر )الّصواعـق المحرقـه: ص112 

336/1

)604(



555 دیدگاه عمومی در بارۀ ابن َحْزم اندلسی

کـم؛ ابن َصّبـاغ مالکـی )الفصـول المهّمـه:  ]ص187[( از طریـق ِترِمـذی و ابن ماجـه و ابن ِحّبـان و حا

ِضـره: 189/2 ]136/3[(؛ و سـیوطی )ترتیـب جمـع  ص11 ]ص25[(؛ محّب الّدیـن طبـری )الّریـاض الّنَ

کـم و ضیـاء  الجوامـع: کنـز العّمـال: 102/7 ]640/13[( از طریـق ابن ابی َشـیبه و ِترِمـذی و َطَبرانـی و حا

َمْقِدسی )المختاره( روایت نموده اند.

هایـه: 36/8 ]40/8[( روایـت یـاد شـده را بـا لفـظ نخسـت، از  همچنیـن ابن َکثیـر )البدایـة و الّنِ

ابوهریـره، از طریـق َنسـائی از حدیـث ابوُنَعیـم َفضـل بـن ُدَکیـن؛ و ابن ماجـه از حدیـث وکیـع، هـر 

دو از سـفیان ثـوری روایـت کرده انـد.

همیـن روایـت را بـا لفـِظ »مـن دشـمِن آن کسـم کـه بـا تـو دشـمنی کنـد و دوسـِت آن کسـم 

کـم )المسـتدرک علـی  کـه بـا تـو دوسـت باشـد.« احمـد بـن حنبـل )المسـند: 442/2 ]187/3[(؛ حا

الّصحیحیـن: 149/3 ]161/3[(؛ خطیـب بغـدادی )تاریـخ بغـداد: 208/4(؛ و حافـظ گنجـی شـافعی 

)کفایـة الّطالـب: ص189 ]ص331[( از طریـق احمـد روایـت کرده انـد. _ وی ایـن حدیـث را صحیـح 

خوانـده اسـت. _ نیـز مّتقـی هنـدی )کنـز العّمـال: 216/6 ]97/12[( آن را از طریـق احمـد و َطَبرانـی و 

کـم روایـت کـرده اسـت. حا

ِضـره: 189/2 ]136/3[( از ابوبکر صّدیق، با ذکر سـند روایت  محّب الّدیـن طبـری )الّریـاض الّنَ

کـرده اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ را دیـدم کـه خیمـه ای برپـا نمـوده، بـر کمانـی عربـی تکیـه کـرده 

بـود، حـال آن کـه در خیمـه، علـی و فاطمـه و حسـن و حسـین نیـز بودنـد. پـس فرمـود: ›ای گـروه 

مسـلمانان! مـن بـا هـر کـس کـه بـا اهـل ایـن خیمـه از دِر آشـتی درآیـد، در آشـتی ام؛ و بـا هـر کـه بـا 

ایشـان بجنگـد، در جنگـم؛ و هـر کـه آنـان را دوسـت بـدارد، دوسـت مـی دارم. هیـچ کـس آنان را 

ک زاد باشـد؛ و هیـچ کـس ایشـان را دشـمن  دوسـت نمی شـمارد، مگـر آن کـه نیک بخـت و پـا

ک زاد باشـد.‹« نمی شـمارد، مگـر آن کـه تیره بخـت و ناپـا

کم )المسـتدرک علی الّصحیحین: 129/3 ]140/3[( از جابر بن عبداهّلل، با ذکر سـند روایت  حا

کـرده اسـت: »از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم کـه در حالـی کـه بـازوی علی بن ابی طالب را در دسـت 
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داشـت، فرمـود: ›ایـن، فرمانـروای نیـکان و کشـندۀ بـدکاران اسـت؛ هـر کـه یـاری اش کنـد، پیروز 

اسـت و هـر کـه یـاری اش را فروگـذارد، به خود واگذاشـته می شـود.‹ و صدایـش را به این کلمات 

ـؤول: ص31( از ابـوذر، بـا ایـن لفـظ  کشـش داد.« همیـن حدیـث را ابن َطلحـۀ شـافعی )مطالـب الّسَ

آورده اسـت: »راهبـر نیـکان و کشـندۀ کافـران ... .« ایـن حدیـث را ابن َحَجـر )الّصواعـق المحرقـه: 

کـم؛ و احمـد َزینـی َدْحـالن )الفتوحـات اإلسـالمّیه: 338/2 ]342/2[( روایـت  ص75 ]ص125[( از حا

کرده اند.

دات پرحجم دامن می گستَرد.
ّ
دامنۀ این احادیث بسیار گسترده است که خود، به مجل

 از ایـن فراتـر، رسـول خدا؟ص؟ همـواره در میـان صحابـۀ خویـش در بـارۀ آن نبـرد میـان علـی 

و کسـانی که به پندار ابن َحْزم، به اجتهاد معاویه و عمرو بن عاص و همراهانشـان وارد آن شـده 

ک دامـن خداونـد، را فرمـان  بودنـد، سـخن می گفـت و هـم صحابـه و هـم فرمانده شـان، ولـِیّ پا

مـی داد کـه بـا آنـان بجنگنـد و بـه نبرد برخیزنـد. به اقتضای حال، چنین مطلبـی بر هیچ یک از 

کنـون به نمونه هایـی از این تبلیغ نبـوی بنگرید1: صحابـه پوشـیده نبـوده اسـت. ا

ابواّیـوب  از  )الّتلخیـص(  ذهبـی  و   )]150/3[  139/3 الّصحیحیـن:  علـی  )المسـتدرک  کـم  حا

انصـاری، بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد کـه رسـول خدا؟ص؟ بـه علـی بـن ابی طالـب فرمـان داد که 

بـا پیمان شـکنان و ستم پیشـگان و از دیـن بیرون شـدگان بـه نبـرد برخیـزد.

همین روایت را حافظ گنجی شافعی )کفایة الّطالب: ص70 ]ص168[( آورده است.

کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 140/3 ]150/3[( از ابواّیـوب، بـا ذکـر سـند روایـت کـرده  حا

اسـت: »از رسـول خدا شـنیدم کـه بـه علـی فرمـود: ›بـا پیمان شـکنان و ستم پیشـگان و از دیـن 

بیرون شدگان می جنگی.‹«

کر ]تاریــخ مدینة دمشــق: 367/12[  خطیــب بغــدادی )تاریــخ بغــداد: 340/8؛ 187/13( و ابن عســا

1. بـه رعایـت اختصـار، همـۀ طریق هـای ایـن اخبـار را کـه بـدان دسترسـی یافته ایـم، نیاورده ایـم. بحـث وافـی در ایـن باب، 
ـد سـوم خواهـد آمد.

ّ
در مجل
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بــا  کــه  داد  فرمــان  مــرا  »رســول خدا؟ص؟  کرده انــد:  روایــت  ســند  ذکــر  بــا  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  از 

پیمان شــکنان و ستم پیشــگان و از دیــن بیرون شــدگان بجنگــم.«

ـمَطین: بـاب پنجـاه و سـوم ]278/1[(؛ و سـیوطی )ترتیـب جمـع الجوامـع: کنـز  وئـی )َفراِئـد الّسَ َحّمُ

کرده انـد. روایـت  را  حدیـث  همیـن  العّمـال: 392/6 ]112/13[( 

بــا ذکــر ســند از  کر )ترتیــب جمــع الجوامــع: کنــز العّمــال: 391/6 ]110/13[(  کــم و ابن عســا حا

َمه درآمــد. علــی 
َ
ابن مســعود روایــت کرده انــد: »رســول خدا؟ص؟ بیــرون شــد و بــه منــزل اّم َســل

َمه! بــه خداونــد ســوگند کــه ایــن، پــس از مــن، کشــندۀ 
َ
آمــد. رســول خدا؟ص؟ فرمــود: ›ای اّم َســل

اســت.‹« بیرون شــدگان  دیــن  از  و  ستم پیشــگان  و  پیمان شــکنان 

ـمَطین: بـاب پنجـاه و چهـارم ]284/1[( بـا دو طریـق از سـعد بـن ُعبـاده، از  وئـی )َفراِئـد الّسَ َحّمُ

علـی، بـا ذکـر سـند روایـت کرده اسـت: »مـن فرمان یافته ام که با پیمان شـکنان و ستم پیشـگان 

و از دیـن بیرون شـدگان بجنگـم.«

)المناقـب: ص52  و خطیـب خوارزمـی  و 45[(  المسـاوئ: 31/1 ]ص44  و  )المحاسـن  بیهقـی 

َمه فرمـود: ›ایـن علـی بـن 
َ
و 58 ]ص86[( از ابن عّبـاس روایـت کرده انـد: »رسـول خدا؟ص؟ بـه اّم َسـل

ابی طالـب، گوشـتش گوشـت مـن و خونـش خـون مـن اسـت. نسـبت او بـا مـن، همـان نسـبت 

َمه! این، 
َ
هـارون اسـت بـا موسـی؛ بـا ایـن تفـاوت که پـس از من پیامبـری نخواهد بـود. ای اّم َسـل

فرمانروای مؤمنان و سـرور مسـلمانان و جایگاه دانش من و جانشـینم و دروازۀ راه یافتن به سـوی 

من اسـت. او برادرم در دنیا و آخرت اسـت که در مرتبۀ عالی بهشـت، با من همراهی می کند. 

علی پیمان شکنان و ستم پیشگان و از دین بیرون شدگان را می ُکشد.‹«

ـمَطین: بـاب بیسـت و هفتـم و بیسـت و نهـم ]332/1 و 150[( بـه سـه طریـق؛  وئـی )َفراِئـد الّسَ حّمُ

 154/6 العّمـال:  )کنـز  هنـدی  مّتقـی  و  ]ص168[(؛  ص69  الّطالـب:  )کفایـة  شـافعی  گنجـی  حافـظ 

]607/11[( از طریـق حافـظ عقیلـی، همیـن روایـت را آورده انـد کـه در آن بـه جـای »جایگاه دانش 

مـن«، »گنجینـۀ دانـش مـن« آمـده اسـت.
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کـم  ـمَطین ]282/1[( از ابواّیـوب، بـا ذکـر سـند، از طریـق حا وئـی )َفراِئـد الّسَ شـیخ اإلسـالم حّمُ

ستم پیشـگان  و  پیمان شـکنان  بـا  کـه  داد  فرمـان  مـرا  »رسـول خدا؟ص؟  اسـت:  کـرده  روایـت 

 بجنگـم.« همـو از طریـق دیگـر، از غیـاث بـن َثْعلبـه، از ابواّیـوب، ایـن حدیـث را روایـت کـرده 

و غیاث گفته است: »ابواّیوب این سخن را در روزگار خالفت عمر بن خّطاب ابراز نمود.«

ـمَطین: بـاب پنجـاه و سـوم ]280/1[( از ابوسـعید ُخـْدری روایـت کرده اسـت:  وئـی )َفراِئـد الّسَ حّمُ

»رسـول خدا؟ص؟ مـا را فرمـان داد کـه بـا پیمان شـکنان و ستم پیشـگان و از دیـن بیرون شـدگان 

بجنگیـم.« گفتیـم: »ای رسـول خدا! مـا را فرمـان دادی کـه بـا اینـان بجنگیـم؛ اّمـا همـراه چـه 

کسـی؟« فرمـود: »همـراه علـی بـن ابی طالـب.«

ابن عبدالَبـّر )اإلسـتیعاب ]1117/3[، در حاشـیۀ اإلصابـه: 53/3( گفتـه اسـت: »از حدیـث علی 

و حدیـث ابن مسـعود و حدیـث ابواّیـوب انصـاری، روایـت شـده اسـت کـه پیامبـر؟ص؟ فرمـان 

جنـگ بـا پیمان شـکنان و ستم پیشـگان و از دیـن بیرون شـدگان را داد.«

کـه خواننـدگان بـه حـّق آشـکار ایمـان آورنـد و تنهـا ایـن  شـاید همیـن مقـدار سـبب شـود 

کـدام اسـت. بـرای  یـه و عمـرو بـن عـاص  کـه سـخن درسـت در بـارۀ معاو پرسـش باقـی ماَنـد 

کـرد. مـا  یـخ مراجعـه  کلمـات ایـن دو در میـان صفحـات کتاب هـای تار یافتـن پاسـخ بایـد بـه 

سـخن بازشناسـندۀ حـق از باطـل را در شـرح حـال عمـرو بـن عـاص و نیـز در وارسـی احـوال 

د دهم خواهیم آورد.
ّ
معاویه در مجل

ایـن بـود چکیـدۀ سـخن در بـارۀ اندیشـه های ابن َحـْزم و گمراهی هـا و سـخنان بـی دلیـل 

گـر نادانـی و نابینایـی و آمیختگـی به جهل، مانع نشـود، از این سـخنان  او. بـه تعبیـر خـود وی، ا

دانسـته می شـود کـه دیـدگاه عمومـی در بـاب گمراهـی ابن َحـْزم کـدام اسـت؛ حـال آن کـه هرگـز 

نمی تـوان همـۀ ایـن دانشـوران، اعـّم از مالکی هـا و جـز آن هـا یـا هم روزگارانـش و آیندگانـش، را بـه 

حسـادت و کیـن ورزی مّتهـم نمـود. کتـاب او، الِفَصـل، برتریـن دلیـل بـرای اثبـات صـواب بـودن 

همیـن دیدگاه اسـت.
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ـکان )وفیـات األعیـان: 370/1 ]327/3[( گویـد: »ابن َحـْزم بسـیار بـه دانشـوران پیشـین 
ّ
ابن َخِل

ناسـزا می گفـت و از آنـان عیب جویـی می نمـود و کمتـر کسـی بـود کـه از زبـان او در امـان باشـد.« 

ابن عریـف گفتـه اسـت: »زبـان ابن َحْزم و شمشـیر َحّجاج، همانند هم بودند؛ زیـرا فراوان بزرگان 

را ناسـزا می گفـت؛ و از همیـن رو، دل هـا از او رمیـده و بیـزار بـود. نیـز آمـاج نقـد فقیهـان زمـان 

خویـش قـرار گرفـت و ایشـان بـر کینـه ورزی اش همداسـتان شـدند و سـخنش را انـکار می نمودند 

و همگـی بـه گمراهـی اش حکـم می کردنـد و او را می نکوهیدنـد و شـاهان زمانـه را از فتنـۀ وی بـر 

گیـری از وی نهـی می کردنـد. بـه همیـن  حـذر می داشـتند و عاّمـه را از نزدیـک شـدن بـه او و فرا

سـبب، شـاهان او را می راندند و از سـرزمین های خود دورش می کردند؛ تا آن گاه که به سـرزمین 

ـه1 درآمـد و در غـروب یکشـنبه، دو روز مانـده بـه پایـان مـاه شـعبان سـال 456 در همان جای 
َ
ْبل

َ
ل

درگذشت.«
»پس آیا آن کس را که عذاب بر وی محّقق گشته، توانی از آتش رهانید؟« ]زمر/19[

1. جایی بوده در اندلس.
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مفاد حدیث غدیر

کنـون هیـچ شـّکی در صـدور حدیـث غدیـر از زبـان مقـّدس پیامبـر؟ص؟ باقـی  امیـد کـه تا

نمانـده باشـد. اّمـا در بـارۀ داللت این حدیث بر امامت مـوالی ما امیرالمؤمنین؟ع؟ باید گفت 

کـه در هـر چـه شـک کنیـم، در ایـن موضـوع شـک نتـوان کـرد کـه لفـظ مولـی در ایـن جـا تنهـا بـر 

همـان چیـزی داللـت می نمایـد کـه مـراد ما اسـت؛ خـواه در این معنـا دارای وضـع لغوی صریح 

باشـد و خـواه بـه نحـو مجمـل و بـا اشـتراک معانـی دیگـر، بـر آن داللت نمایـد؛ و نیز خـواه از قرائن 

نشـان دهنـدۀ معنـای مـورد نظـر مـا خالـی و خـواه آمیختـه بـه ایـن قرائـن باشـد. دلیـل مـا ایـن 

اسـت کـه در آن اجتمـاع بـزرگ، حاضـران همیـن معنا را دریافتند و نیز در روزگاران بعد، کسـانی 

کـه بـه گفتـار ایشـان در علـم لغت اسـتناد می شـود، بدون هیـچ گونه اختالفی، همین برداشـت 

را داشـته اند. همیـن برداشـت و دریافـت در زمان هـای بعـد نیـز میـان شـاعران و ادیبان تـا روزگار 

ما استمرار داشته؛ و همین، حّجتی است قاطع برای معنایی که ما اراده می کنیم.

طلیعــۀ اینــان، موالمــان امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اســت، آن جــا کــه در پاســخ نامــه ای از معاویــه، 

ضمــن ابیاتــی کــه فرســتاد _ آن هــا را خواهیــد شــنید _ ایــن بیــت اســت:
رسول خدا ]والیتی چون[ والیت خویش را در روز غدیر خّم، برای من، بر شما ثابت و مقّرر فرمود.

نیـز َحّسـان بـن ثابـت کـه در رویـداد غدیـر خـّم حضـور داشـت، از رسـول خدا؟ص؟ رخصت 

خواسـت کـه ایـن حدیـث را جامـۀ شـعر بپوشـاَند و در ضمـن آن، گفت: 
پس گفت: »یا علی ! به پا خیز که من تو را پس از خود به عنوان امام و هادی برگزیدم.« 
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و از ایشان، صحابی بزرگ، قیس بن سعد بن ُعبادۀ انصاری است که گوید:
علی، امام ما و امام دیگران است. این را قرآن آورده است. 

روزی کــه پیامبــر گفــت: »هــر کــه مــن مــوالی اویــم، ایــن )=علــی( مــوالی او اســت.« و ایــن گفتــۀ 

پیامبــر، امــری بــس مهــم و خطیــر اســت.

محّمد بن عبداهّلل ِحْمَیری هم سروده است:
منصـــوب کـــردن او بـــه خافـــت از ســـوی خـــدا و بهتریـــن آفریـــدگان در روز غدیـــر خـــّم را بـــه 

ســـپردند. فراموشـــی 

نیز عمرو بن عاص که او هم در زمرۀ صحابه است، گوید:
چه بسیار سفارش های ویژه ای که از مصطفی در بارۀ علی شنیدیم!

و به روز خّم، بر منبری برآمد و دستور خدا را رساْند، در حالی که همراهان هنوز کوچ نکرده بودند.

پس از سوی خدا، فرمانروایی مؤمنان را بدو سپرد و او را خلیفۀ خویش قرار داد.

در حالی که دست علی در دست او بود، به دستور خدای بی همتای واال، آشکارا ندا  داد

و گفت: »هر که من موالی اویم، علی هم امروز برای وی نیکو ولّیی است.«

کمیت بن زید اسدی )شهید در 126( گفته است:
و در آن روز درختــان بــزرِگ سایه گســتر، درختــان بــزرِگ ســایه گســتر غدیــر خــّم، والیــت وی را  

ــد. ــان می بردن ــر فرم ــر از پیامب ــرد؛ اگ ــان ک ــکارا بی آش

ولــی مردمــان، آن را ]بــه دنیــا[ ســودا کردنــد و مــن هیــچ کاالی ُپربهــای فروختــه شــده ای چــون آن 

ندیــدم ]کــه چنیــن ارزان از دســت رود[.

سـّید اسـماعیل ِحْمَیـری )د. 179( اشـعار فراوانـی در ایـن بـاب دارد کـه خواهـد آمـد. از 

جملـه، سـروده اسـت: 
بــه خاطــر آن ]مزّیت هــای ویــژه[ بــود کــه پــروردگارش او را بــه عنــوان وصــّی و پشــتیبان بهتریــن 

آفریــدگان برگزیــد.

در خّم، در کنار غدیر ]= آبگیر[ بایستاد و بار سفر بینداخت و پیمودن راه را وانهاد.

 زیر درختان سایه گستر را برای وی روبیدند. آن گاه، بر منبر برآمد؛ منبری که از جهاز شتران برپا 

شده بود.
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به هنگام چاشت، در جمع حاجیان ندا داد و آن ها را بخواْند. پس کوچک و بزرگ پیش او آمدند.

در حالی که دست حیدر در دستش بود و به روشنی او را به آنان نشان می داد، گفت:

»هــا کــه هــر کــه مــن مــوالی اویــم، ایــن علــی نیــز مــوالی او اســت، و ایــن حکمــی اســت کــه هیــچ 

ناروایی و ستمی در آن راه ندارد.«

]آن گاه، پرســید:[ »آیــا پیــام ]خــدا[ را رســاندم؟« گفتنــد: »آری!« پــس گفــت: »همــگان شــاهد 

ــان کــه غایبنــد ]و ایــن خبــر بدیشــان  ــد و چــه آن ــان کــه حاضرن باشــند ]و گواهــی دهنــد[؛ چــه آن

ــید[. ــد رس خواه

حاضران تــان، ایــن خبــر را بــه غایبــان برســانند؛ و ]باالتــر ایــن کــه[ پــروردگار شــنوا و بینایــم را بــر 

ایــن امــر، گــواه می گیــرم.

ــر خــود،  ــر ب ــه عنــوان امی ــا او، ب ــروای آســمان ها ب ــه فرمــان فرمان ــد ب ــد کــه همــه بای پــس برخیزی

بیعــت کننــد.«

]قلبــی[  انــکار  از  پیامبــر  ولــی  زدنــد؛  کــف وی  بــر  کــف  بیعــت،  نشــان  بــه  و  برخاســتند   پــس 

ک گشت. و ناخشنودی شان بیمنا

پس گفت: »بارخدایا! دوستارش را دوست بدار! و با دشمن و ناسپاس وی، دشمنی ورز.

کسانی را که یاری اش را فرو گذارند، فرو گذار؛ و آنان را که یاری اش کنند، یاور باش.«

ــا بــی ارزش چــون غبــار  ــا مــورد اجابــت ]حــق[ اســت ی و دعــای مصطفــی را چگونــه می بینــی؟ آی

پراکنــده در فضــا؟

ای دومیــِن مصطفــی! و ای آن کــه بــه روز غدیــر، مــردم در بــارۀ ]خافــت[ وی بــه گواهــی گرفتــه 

شــدند؛ تــو را دوســت دارم!

نیز َعْبدی کوفی، از شاعران سدۀ دوم، در بائّیۀ بلند خویش گفته است:
واقعــۀ غدیــر خــّم، آن هــا را از دســت درازی بــه خافــت، بازدارنــده ای بســنده بــود، آن گاه کــه 

احمِد هدایت گر بر فراز جهاز شتران برآمد.

ــد  ــزد وی جــای گرفتــه بودن ــی کــه گروهــی از مــردم نزدیــک وی قــرار داشــتند و برخــی ن  و در حال

و گروه دیگری گوش فراداده و در انتظار سخن گفتنش بودند، گفت:

»ای علی! به پا خیز که من فرمان یافته ام ]پیام خدا را[ اباغ کنم و پیام رسانی زیبندۀ من است.

مــن ]اعــام می کنــم:[ علــی را بــه عنــوان راهنمــا و پیشــوا و ســرور ]اّمــت[ پــس از خــود، منصــوب 

کــرده ام و همانــا علــی بهتریــن ]پیشــوای[ منصــوب اســت.«
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پــس ]ای علــی![ آنــان بــا تــو بیعــت کردنــد در حالــی کــه دست هایشــان بــه ســوی تــو دراز بــود، ولــی 

از روی قلب و اندیشــه ای برگشــته از تو.

و هم استاد بزرگ زبان و ادب عرب، ابوَتّمام )د. 231( در رائّیه اش چنین سروده است:
بــدون هیــچ حجــاب  آســمانی صــاف،  در  را  اهــل حقیقــت، ]خورشــید[ حــق  روز غدیــر،   بــه 

و پرده ای به روشنی مشاهده کردند.
در آن جــا، رســول خدا از ســفر بازایســتاد و ایشــان را بخوانــد، تــا بــه نیکی هــا نزدیکشــان ســازد و از 

زشــتی ها دورشــان نمایــد.
بــازوان علــی را برافراشــت و بــه آنــان اعــام کــرد: »او ولــّی و مــوالی شــما اســت. آیا بــه این حقیقت، 

گاهــی دارید؟« آ
پیامبــر، صبــح و شــام، ایــن حقیقــت را بــرای آن گــروه بیــان کــرد؛ همــان گروهــی کــه کینــه تــوزی 

صبــح و شــام راهشــان می ُبــرد.
از ســویی پیامبــر، در راه تثبیــت حــّق علــی آشــکار و صریــح ســخن می گفــت1؛ و از ســوی دیگــر، آن 

گــروه ]کینه تــوز[ آشــکارا ســرگرم غصــب و ربــودن حــّق وی بودنــد.

گروهــی از برجســتگان دانــش و ادب کــه از قواعــد لغــت پــا فرانمی نهنــد و بــه وضــع الفــاظ، 

نیــک آشــنایند و در بیــان و شــعر خویــش جــز بــه صّحــت زبــان نمی گشــایند، نیــز از همیــن معنــا 

تبعّیــت کرده انــد؛ همچــون: ِدْعِبــل ُخزاعــی، ِحّمانــی کوفــی، امیــر ابوِفــراس، علــم الهــدی 

مرتضــی، ســّید شــریف رضــی، حســین بــن حّجــاج، ابن رومــی، َکشــاجم، صنوبــری، مفّجــع، 

صاحــب بــن َعّبــاد، ناشــئ صغیــر، َتُنوخــی، زاهــی، ابوالعــالء ســروی، جوهــری، ابن علویــه، 

ابن َحّمــاد، ابن طباطبــا، ابوالفــرج، ِمهیــار، صولــی2 نیلــی، َفْنَجِکــردی، و دیگــر اســتوانه های 

ادب و لغــت. همیــن خــّط ســیر در طــول زمــان تــا روزگار مــا اســتمرار داشــته؛ چنــدان کــه هیــچ 

پژوهنــده ای نمی توانــد همــۀ اینــان را بــه خطــا مّتهــم نمایــد، حــال آن کــه ایشــان، خــود مأخــذ 

لغت برای پژوهشگران و مرجع ادب برای اّمت اسالم به شمار می روند.

که همین درسـت اسـت و ترجمه بر این پایه صورت  1. در متن »فکان لهم َجهٌر« و در اعیان الشـیعه »فکان له َجهٌر« آمده 
گرفت. )ن.( 

2. درسـِت آن »عـودی« اسـت کـه بـه ابن عـودی معـروف گشـته و شـرح حالـش در بخـش شـاعران سـدۀ ششـم خواهـد آمد. 
در چـاپ دوم کتـاب و پـس از آن »صولـی«؛ و در چـاپ نخسـت نجـف نیـز »صـوری« آمـده کـه نادرسـت اسـت.)غ.(
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در ایــن میــان، بســیاری از افــراد را می تــوان یافــت کــه از ایــن لفــظ همیــن معنــا را برداشــت 

ــا ایــن  ــه آن لــب گشــوده اند و ی ــد، در گفتــار صریــح خویــش ب ــدان شــعر نگفته ان کــرده و گرچــه ب

معنــا از مضمــون کالمشــان آشــکار گشــته اســت. از جملــۀ آنــان، ابوبکــر و عمــر بــن خّطــاب 

هســتند کــه نــزد امیرالمؤمنیــن؟ع؟ آمدنــد و تهنیت گویــان، بــا وی بیعــت نمودنــد و گفتنــد: »ای 

زادۀ ابوطالــب! مــوالی هــر مــرد و زن مؤمــن گشــتی.«1 کاش می دانســتم کــدام یــک از معانــی 

مولــی کــه تطبیــق آن بــر مــوالی مــا ممکــن اســت، تــا آن روز ســابقه نداشــته کــه در آن رویــداد 

تحّقــق یافتــه و آن دو نــزد وی آمده انــد تــا بــه ســبب اّتصافــش بــه آن صفــت تــازه، بــه وی تبریــک 

گوینــد. آیــا معنــای یــاری و دوســتی در نظــر بــوده کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ همــواره بــدان مّتصــف 

بــوده، از همــان هنــگام کــه همــراه یــار خــود، حضــرت مصطفــی؟ص؟ از پســتان ایمــان شــیر 

ــد  ــه خداون ــد؟ ب ــوده کــه در چنیــن جایگاهــی مصــداق ندارن ــراد ب ــی دیگــر م ــا معان نوشــید؟ آی

ســوگند! نــه آن و نــه ایــن معانــی، هیــچ یــک در میــان نبــوده؛ بلکــه آن دو تــن نیــز همــان معنایــی 

را برداشــت کرده انــد کــه همــۀ حاضــران دریافته انــد، یعنــی والیــت داشــتن بــر آن دو و همــۀ 

مســلمانان، بیــش از حــّدی کــه خودشــان بــر خویشــتن والیــت دارنــد. و بــر همیــن معنــا بــود که آن 

دو با علی بیعت کردند و به وی شادباش گفتند.

از جملـۀ ایـن کسـان حـارث بـن ُنعمـان ِفْهـری _ یـا جابـر _ بـود کـه خداونـد از وی انتقامـی 

زودهنگام سـتاْند، آن گاه که نزد رسـول خدا؟ص؟ آمد و گفت: »ای محّمد! ما را فرمان دادی که 

شـهادتین بـر زبـان رانیـم و نمـاز و زکات و حـج بگزاریـم. سـپس بـه ایـن هـم رضایـت نـدادی و دو 

بـازوی پسـر عمویـت را برگرفتـی و او را بـر مـا برتـری بخشـیدی و گفتـی: ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت 

دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹ ... .« حدیـث او در صفحـات 239-247 گذشـت. آیـا بـا 

عنایت به این معنا که مسـتلزِم برتری دادِن علی بود و این کافر حسـدورز برداشـت کرد و شـک 

ورزیـد کـه ایـن فرمـان از خداونـد اسـت یـا ناشـی از خاّصه بخشـِی رسـول خدا، بـاز می تـوان گفت 

که آن دو معنا یا امثال آن ها اراده شده بوده است؟

1. حدیث تهنیت با سندها و تفاصیلش در صفحات 270-283 گذشت.
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روا  چیـزی  چنیـن  کـه  می کنـد  حکـم  خواننـدگان  آزاد  وجـدان  کـه  اسـت  ایـن  مـن  بـاور 

نیسـت. وجـدان آزاد تصریـح می کنـد کـه معنـای مـورد نظـر، همـان والیـت مطلقـی بـوده کـه 

قریـِش ]جنگ افـروِز[ ویرانگـر در بـارۀ خـود رسـول خدا؟ص؟ هـم بـدان ایمـان نیاوردنـد، مگـر پـس 

از آن کـه آیـات روشـن خداونـد بـر ایشـان فائـق آمـد و برهان هـای قاطـع نمایان گشـت و نبردهای 

ویرانگر درگرفت و یاری و پیروزی از جانب خداوند دررسـید و مردم، دسـته دسـته به دین خدا 

کنـون والیـت امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ بـرای ایشـان بسـیار سـنگین تر و ناپذیرفتنی تـر بـود؛  گرویدنـد. ا

چنـدان کـه حـارث بـن ُنعمـان آن را آشـکار کـرد و خداونـد هـم بـه سـختی از وی انتقـام سـتاْند، 

گرچـه دیگـران ایـن باورشـان را پوشـیده نـگاه داشـتند. ا

از همیـن کسـان، گروهی انـد کـه در میدانـگاه کوفـه نـزد امیرالمؤمنیـن؟ع؟ آمـده، گفتنـد: 

گاه کـردن شـنوندگان از معنـای صحیـح  »سـالم بـر تـو ای مـوالی مـا!« امـام فرصـت را بـرای آ

مناسـب دید و فرمود: »شـما گروهی از عربید؛ من چگونه می توانم موالی شـما باشـم؟« گفتند: 

»مـا از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدیم کـه در روز غدیـر خـّم فرمـود: ›هـر کـه مـن بر وی والیـت دارم، علی 
نیـز مـوالی او اسـت.‹«1

تـن  کسـی  هـر  از  فرمانبـری  بـه  کـه  همانـان   _ عـرب  بـر  کـه  والیتـی  می داننـد  خواننـدگان 

نمی دهنـد _ گـران جلـوه می کـرده، دوسـتی و یـاری و دیگـر معانـِی در ایـن ردیـف نبـوده؛ بلکـه 

ریاسـت فائقـه ای بـوده کـه ایشـان بـدان تـن نمی داده انـد، مگـر بـه سـببی که برایشـان ایجـاب آور 

باشـد. و ایـن، همـان اسـت کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در حضـور آن جمـع، آشـکار سـاختنش را 

خواستار شد و آنان پاسخ دادند که چنین معنایی را از نّص رسول خدا؟ص؟ دریافت کرده اند.

ـــری  ـــۀ 208 از َزَمْخَش ـــت. در صفح ـــوده اس ـــیده نب ـــم پوش ـــین ه ـــان پرده نش ـــر زن ـــا ب ـــن معن ای

چـــرا  کـــه  پرســـید  وی  از  معاویـــه  کـــه  آوردیـــم  حجونّیـــه  داِرمّیـــۀ  از  نقـــل  بـــه  األبـــرار(  )ربیـــع 

امیرالمؤمنیـــن ؟ع؟ را دوســـت مـــی دارد و بـــا خـــود او دشـــمنی می کنـــد. داِرمّیـــه چنـــد ســـبب را 

که سند و متن این حدیث را آوردیم. د )ص191-187( 
ّ
1. بنگرید به: همین مجل
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بـــرای معاویـــه برشـــمْرد؛ از جملـــه آن کـــه رســـول خدا در روز غدیـــر خـــّم کـــه او هـــم حضـــور داشـــته، 

بـــا معاویـــه را چنیـــن   والیـــت علـــی را اعـــالن نمـــوده اســـت. آن گاه، ســـبب دشـــمنی اش 

 ذکـــر کـــرده کـــه او بـــا کســـی کـــه در کار ]خالفـــت[ از وی ســـزاوارتر بـــوده، بـــه نبـــرد برخاســـته و آن 

چـــه را از آِن وی نبـــوده، خواســـتار شـــده اســـت. معاویـــه هـــم ایـــن دریافـــت وی از حدیـــث را 

ناپذیرفتنی نشمرد.

پیـش از همـۀ این هـا بایـد بـه گواه خواهـی امیرالمؤمنین؟ع؟ و حّجـت آوری اش به حدیث 

از سـندها و طریق هـای  غدیـر در میدانـگاه کوفـه تمّسـک نمـود کـه در صفحـات 185-166 

صحیح و متواتر آن یاد نمودیم. این ماجرا هنگامی رخ داد که در بارۀ خالفتش با وی به سـتیز 

برخاسـتند و گروهـی او را مّتهـم می نمودنـد ایـن سـخن را خـود وی برسـاخته کـه رسـول خدا؟ص؟ 

او را بـر دیگـران برتـری بخشـیده اسـت؛ چنـان کـه در صفحـات 183 و 300 و 301 و 304 و 309 

کـه  آن  از  پـس  »وی  گویـد:   )]275/3[  303/3 الحلبّیـه:  )الّسـیرة  بـی 
َ
َحل برهان الّدیـن1  گذشـت. 

خالفـت بـه او رسـید، در پاسـخ بـه کسـانی کـه در ایـن امـر بـا وی سـتیز نمودنـد، بـه ایـن حدیـث 

احتجـاج نمـود.«

آیـا بـا ایـن حـال، معنـای معقولی بـرای مولی جز آن چه گفتیم، متصّور اسـت؛ حال آن که 

ایـن معنـا همـان اسـت کـه خود علی؟ع؟ و صحابـۀ گواهی دهنده برای او و حّتی پوشـانندگان 

کننده دچـار گشـتند و نیـز مخالفانـی که به سـبب آن  ایـن گواهـی تـا هنگامـی کـه بـه بـالی رسـوا

گـر چنین بود، با احـراز معنای دوسـتی و یاری،  گواهـی دهانشـان بسـته شـد، در نظـر داشـتند؟ ا

چـه شـاهدی بـرای او در ایـن اختالفـات اقامـه شـد؛ حـال آن که ایـن دو معنا دیگر مسـلمانان را 

هـم دربرمی گرفـت؟ البّتـه می تـوان گفـت مـراد، یـاری و دوسـتی در حّدی اسـت کـه آن را وصف 

خواهیـم نمـود؛ و ایـن، همـان معنای مطلوب اولوّیت اسـت.

کننـدۀ حدیـث غدیـر  کـه در شـرح حـال وی در شـمارۀ 310 از دانشـوران روایـت  1. درسـِت آن، نورالّدیـن اسـت؛ چنـان 
گذشـت.)غ.(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 1( 568

متـون مطالعـه  میـان  در  کنـون  تا آغازیـن  روزگار  از  را  اّمـت  افـراد  احتجاجـات  کـه  کسـی 

کـرده باشـد، نیـک درمی یابـد کـه ایشـان جـز همـان معنایـی را کـه ما بـرای اثبـات امامت مطلق 

هـر  بـر  اولوّیـت  از  اسـت  عبـارت  آن،  و  نمی کرده انـد؛  اراده  داریـم،  نظـر  در  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

کـس در جـان و مالـش، خـواه در امـر دیـن و خـواه در امـر دنیـا. ایـن همـان شـأنی اسـت کـه بـرای 

 رسـول خدا؟ص؟ و جانشـینان برحـّق او، محّقـق بـوده اسـت. دریافتـن کامـل ایـن معنـا را بـه تـوان

و گسترۀ بررسی پژوهندگان وامی نهیم و این سخن را به تبیین آن درازا نمی بخشیم.

َعل
ْ
ف

َ
َعل به معنای ا

ْ
َمف

ـی در لغـت معـادل َاولـٰی ]= دارای اولوّیـت[ باشـد یـا یکـی از معانِی آن 
َ
اّمـا ایـن کـه لفـظ َمول

باشـد، مسـتند به دلیل هایی اسـت که از آن میان، همین کافی اسـت که مفّسـران و محّدثان در 

تفسـیر سـخن خداونـد در سـورۀ حدیـد گفته انـد: »امـروز نـه از شـما فدیـه ای پذیرنـد و نـه از کافـران. 

جایگاهتـان آتـش اسـت؛ آتـش مـوالی شـما اسـت و بد سـرانجامی اسـت.«1 برخـی مولی را در ایـن آیه، تنها 

به معنای َاولٰی دانسته و برخی یکی از معانی آن را چنین شمرده اند. اینان از گروه نخستند:

1. ابن عّباس.

در تفسـیر فیروزآبادی )ص242 ]ص458[( آمده که ابن عّباس در تفسـیرش این سـخن را آورده 

است.

بی2�
ْ
2. کل

بـی ]الّتسـهیل لعلـوم الّتنزیـل: 
ْ
فخـر رازی )الّتفسـیر الکبیـر: 93/8 ]227/29[( ایـن مطلـب را از َکل

97/4[ نقـل کـرده اسـت.

3. فّراء یحیی بن زیاد کوفی نحوی )د. 207(�

رازی )الّتفسیر الکبیر: 93/8( آن را از وی نقل نموده است.

ُر .< ]حدید/15[ َمٖص�ی
ْ
 �ل َ سݩݧ

ݩأݨݨْ بݭِ�ݧ ݫ �ݫ
َ لٰ�کْم وݧ وݨݨْ َى مݨَ  هݭِ ٰارݩݩُ �کُم �ل�ݩݦݩنݨّ ٰ ݧ وݧ

ݩأْ
ُرو� َما نَ  ک�ݧ �نَ �ی ٖ �ن

َّ
 �ل  َولٰا ِم�نَ هتٌ �یَ

دݨݦْ کْم �نِ  ِم�ݦݩݩنݨْ
دنُ ݨْ�نَ ݩݩأݧ وݧ ُ ْوَم لٰا �ی �یَ

ْ
ال َ 1� >�ن

کوفه(. 2. محّمد بن سائب، مفّسر و نسب شناس )د. 146 در 
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4. ابوُعَبیده َمْعَمر بن ُمَثّنٰی بصری )د. 210(�

رازی )الّتفسـیر الکبیـر: 93/8( ایـن سـخن را از او نقـل نمـوده و شـاهدآوری اش بـه ایـن بیـت 

بیـد را یـاد کـرده اسـت:
َ
ل

آن گاو کوهــی چنــان شــد کــه می پنداشــت کــه هــر دو فرجــش1، پــس و پیشــش، ســزاوارتر و أوَلــی 

بــه تــرس اســت ]و نمی دانســت خطــر از کــدام ســو متوّجــه او اســت[.

نیز شـیخ ما، مفید )رسـالة فی معنی المولی ]مصّنفات الّشـیخ المفید: 37/8[(؛ شریف مرتضی 

بید 
َ
)الّشـافی فـی اإلمامـه ]269/2[( بـه نقـل از کتابـش غریـب القـرآن _ همراه شـاهدآوری اش بـه بیت ل

_ نقـل نموده انـد؛ و نیـز شـریف جرجانـی )شـرح المواقـف: 271/3 ]361/8[( در رّد گفتـار صاحـب 

متن ]= المواقف[ سخن ابوُعَبیده را حّجت آورده است.

5. اخفش اوسط ابوالحسن سعید بن َمْسَعدۀ نحوی )د. 215(�

یـــاد  را  بیـــد 
َ
ل بیـــت  بـــه  آورده و شـــاهدآوری اش  )نهایـــة العقـــول(  را فخـــر رازی  او   ســـخن 

نموده است.

6. ابوزید سعید بن اوس لغوی بصری )د. 215(�

سخن وی را صاحب الجواهر العبقرّیه آورده است.

7. ابوعبداهلل محّمد بن اسماعیل بخاری )د. 2152(�

وی )الّصحیح: 240/7 ]1815/4[( این قول را بیان نموده است.

8 . ابن ُقَتیبه )د. 276(�

شرح حال او در صفحۀ 96 گذشت.

بید استشهاد کرده است.
َ
او )الُقْرَطین: 164/2( این بیان را ابراز نموده و به بیت ل

1. »فـرج« در ایـن جـا، بـه معنـای دو شـکاف میـان دو دسـت و دو پـای حیوان کـه یکی از معانی لغوی »فرج« اسـت، به کار 
کمین از پیش و از پس« )ن.(  رفته اسـت. این بیت لبید، شـبیه این مصرع از حافظ اسـت: »َدد و دامت 

2. درست آن 256 است.)غ.(

)616(
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9. ابوالعّباس َثْعلب احمد بن یحیی نحوی َشیبانی )د. 291(�

قـات الّسـبع ]ص106[( در شـرح آن 
ّ
قاضـی زوزنـی حسـین بـن احمـد )د. 486( )شـرح المعل

بیـد گفتـه اسـت: »َثْعلـب بـر آن اسـت کـه مولـی در ایـن بیـت، بـه معنـای اولـی اسـت؛ 
َ
بیـت ل

همانند این آیه: ›جایگاهتان آتش است؛ آتش اولی بر شما است.‹« ]حدید/15[

10. ابوجعفر طبری )د. 310(�

وی )جامع البیان: 117/9 ]مج13/ج228/27[( این قول را ابراز نموده است.

11. ابوبکر انباری محّمد بن قاسم لغوی نحوی )د. 328(�

وی )مشـکل القـرآن( ایـن معنـا را آورده اسـت. شـریف مرتضـی )الّشـافی فـی اإلمامـه ]272/2[( 

بیـد را یـاد نمـوده اسـت. نیـز ابن ِبْطریـق 
َ
ایـن معنـا را از او نقـل کـرده و شـاهدآوری اش بـه بیـت ل

)الُعْمـده: ص55 ]ص113[( از او همیـن معنـا را نقـل کـرده اسـت.

12. ابوالحسن ُرّمانی علی بن عیسی _ مشلور به َوّراق _ نحوی )د. 384/382(�

فخر رازی )نهایة العقول( این معنا را از وی نقل نموده است.

13. ابوالحسن واحدی )د. 468(�

شرح حال او در صفحۀ 111 گذشت.

 وی )الوســـیط ]249/4[( گویـــد: »در آیـــۀ ›جایگاهتـــان آتـــش اســـت؛ آتـــش مـــوالی شـــما اســـت.‹ 

ــما اولوّیـــت دارد؛ ــر شـ ــام داده ایـــد، آتـــش بـ ــه انجـ ــه ســـبب گناهانـــی کـ ــه بـ ــراد ایـــن اســـت کـ  مـ

 یعنـــی ولـــِیّ شـــما اســـت، زیـــرا زمـــام کارتـــان را در دســـت دارد، پـــس از هـــر چیـــز دیگـــر بـــر شـــما 

اولـــی اســـت.«

14. ابوالفرج ابن جوزی )د. 597(�

شرح حال او در صفحۀ 117 گذشت.

او )زاد المسیر ]167/8[( این معنا را از ابوُعَبیده نقل نموده و آن را پسندیده است.
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15. ابوسالم محّمد بن َطلحۀ شافعی )د. 652(�

ؤول: ص16( این مطلب را آورده است. وی )مطالب الّسَ

16. شمس الّدین سبط ابن جوزی حنفی )د. 654(�

او )تذکرة الخواّص: ص19 ]ص32[( این معنا را ابراز کرده است.

17. محّمد بن ابی بکر رازی.

او کـه صاحـب کتـاب مختـار الّصحـاح اسـت، در غریـب القـرآن _ در 668 از تألیف آن فراغت 

یافتـه اسـت. _ گویـد: »مولـی یعنـی اولـی به چیـزی و از چیزی. در آیۀ ›جایگاهتان آتش اسـت؛ آتش 

مـوالی شـما اسـت.‹ مولـی بـه همیـن معنـا اسـت. در لغـت، مولـی بـه هشـت وجـه بـه کار رود کـه 

اولـی یکـی از آن ها اسـت.«

18. تفتازانی )د. 791(�

او )شرح المقاصد: ص288 ]273/5[( این معنا را از ابوُعَبیده نقل کرده است.

19. ابن َصّباغ مالکی )د. 855(�

شرح حال او در صفحۀ 131 گذشت.

وی )الفصـول المهّمـه: ص28 ]ص42[( اولـی را از معانـی مولـی برشـمرده کـه در کتـاب گرامـی 

خداونـد یاد شـده اسـت.

ی شافعی )د. 8541(�
ّ
20. جالل الّدین محّمد بن احمد َمَحِل

ْین ]ص721[( این معنا را آورده است.
َ
او )تفسیر الجالل

21. جالل الّدین احمد ُخَجندی.

در توضیـح الّدالئـل علـی ترجیـح الفضائـل از وی چنیـن نقـل شـده اسـت: »مولـی بـر چنـد معنـا 

اطـالق می شـود، از جملـه: اولـی؛ و آن در ایـن آیـه آمـده اسـت: ›جایگاهتان آتش اسـت؛ آتش موالی 
شـما اسـت.‹؛ یعنی اولی بر شـما اسـت.«

1. در چاپ جدید مرکز الغدیر 864 آمده است.)م.(
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22. عالءالّدین ُقوشچی )د. 879(�

وی )شرح الّتجرید ]ص477[( این معنا را یاد کرده است.

23. شلاب الّدین احمد بن محّمد َخفاجی حنفی )د. 1069(�

بید استشهاد کرده است.
َ
او این معنا را در حاشیۀ تفسیر بیضاوی یاد نموده و به بیت ل

24. سّید امیر محّمد َصنعانی.

ی 
ّ
وی )الّروضـة الّندّیـه شـرح الّتحفـة العلوّیـه ]ص158[( این سـخن را به نقل از فقیـه ُحَمید َمَحِل

ابراز نموده اسـت.

25. سّید عثمان حنفی مکی )د. 1268(�

او )تاج الّتفاسیر: 196/2 ]182/2[( این سخن را عرضه کرده است.

26. شیخ حسن ِعدوی حمزاوی مالکی )د. 1303(�

او )الّنـور الّسـاری، حاشـیۀ صحیـح بخـاری: 240/7( گفتـه اسـت: »›]جایگاهتـان آتـش اسـت؛[ آتـش 

مـوالی شـما اسـت.‹ یعنـی بـه سـبب کفـر و شـک ورزیدنتان در دیـن، آتـش از هـر جایـگاه دیگـر، بـر 

شـما اولی اسـت.«

ْنجی.
َ
27. سّید محّمد مؤمن ِشْبل

او )نور األبصار: ص78 ]ص160[( این معنا را ذکر کرده است.

و اّما از جملۀ گروه دوم ]که اولی را یکی از معانی مولی دانسته اند[:

28. ابواسحاق احمد َثْعلبی )د. 427(�

او )الکشـــف و البیـــان( گویـــد: »›جایگاهتـــان آتـــش اســـت؛ آتـــش مـــوالی شـــما اســـت.‹ یعنـــی آتـــش 

بیـــد را ذکـــر 
َ
همراهتـــان اســـت و اولـــی و ســـزاوار اســـت کـــه جایگاهتـــان باشـــد.« آن گاه، بیـــت ل

کـــرده اســـت.
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29. ابوَحّجاج یوسف بن سلیمان َشْنَتَمِری )د. 476(�

بیـد ذکـر کـرده و بـه آیـۀ 
َ
هـب1: 202/1( ایـن مطلـب را در ذیـل آن بیـت ل

ّ
وی )تحصیـل عیـن الذ

گرامـی قـرآن هـم استشـهاد نمـوده اسـت.

30. فّراء حسین بن مسعود َبَغوی )د. 510(�

او )معالم الّتنزیل ]297/4[( این سخن را یاد نموده است.

31. َزَمْخَشری )د. 538(�

آورده  شـاهد  را  بیـد 
َ
ل بیـت  و  نمـوده  ذکـر  را  معنـا  ایـن   )]476/4[  435/2 )الکّشـاف:  وی 

و سپس گفته است: »شاید هم مراد، یاری کننده باشد ... .«

32. ابوالبقاء محّب الّدین ُعکَبری بغدادی )د. 616(�

وی )إمالء ما مّن به الّرحمن: ص135 ]256/2[( این معنا را یاد کرده است.

33. قاضی ناصرالّدین بیضاوی )د. 6922(�

بید را شاهد آورده است.
َ
آن را در تفسیرش )497/2 ]469/2[( یاد نموده و بیت ل

34. حافظ الّدین َنَسفی )د. 710/701(�

او )الّتفسیر ]226/4[، چاپ شده در حاشیۀ تفسیر خازن: 229/4( این معنا را ذکر کرده است.

35. عالءالّدین علی بن محّمد خازن بغدادی )د. 741(�

این سخن را در تفسیرش )229/4( ابراز کرده است.

بی )د. 8563(�
َ
36. ابن َسمین احمد بن یوسف َحل

او )الـّدّر المصـون فـی علـم الکتـاب المکنـون( گفتـه اسـت: »در آیـۀ ›]جایگاهتـان آتش اسـت؛[ آتش 

1. پانوشتی است بر کتاب سیبویه.

2. در چاپ جدید مرکز الغدیر 685 آمده است.)م.(

3. در چاپ جدید مرکز الغدیر 756 آمده است.)م.(
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مـوالی شـما اسـت.‹ ممکـن اسـت مولـی مصـدر باشـد؛ یعنـی دارای والیـت شـما؛ و شـاید هـم بـه 

معنـای مـکان والیـت باشـد؛ و نیـز ممکـن اسـت کـه معنایش اولی باشـد؛ همانند ایـن که گفته 

شـود: ›وی مـوالی او اسـت.‹«

37. نظام الّدین نیشابوری.

این معنا را در غرائب القرآن ]130/27[ در حاشیۀ تفسیر رازی آورده است.

38. ِشْربینی شافعی )د. 977(�

بید استشهاد کرده است.
َ
آن را در الّسراج المنیر )200/4 ]208/4[( یاد نموده و به بیت ل

عود محّمد بن محّمد حنفی قسسنسینی )د. 9721(� 39. ابوالّسُ

این معنا را در إرشاد العقل الّسلیم إلی مزایا القرآن الکریم ]208/8[ در حاشیۀ تفسیر رازی )72/8( 

یاد نموده و آن گاه، دیگر معانی را آورده اسـت.

40. شیخ سلیمان جمل.

ْین، با نـام الفتوحات االلهّیـه ]290/4[ که در 1198 
َ
ایـن مطلـب را در پانوشـتش بـر تفسـیر الجالل

از تألیـف آن فراغـت جسـته، یاد کرده اسـت.

41. موال جاراهلل اهلل آبادی.

وی )حاشیۀ تفسیر بیضاوی( گوید: »مولی مشتق است از ›اولی‹، با حذف حرف زاید.«

42. محّب الّدین افندی.

بیـد، در کتابـش تنزیـل اآلیـات علـی الّشـواهد مـن األبیـات ]ص201؛ چـاپ 
َ
آن را در شـرح بیـت ل

شـده[ بـه سـال 1281 یـاد نمـوده اسـت.

گـر اینـان کـه همـه از پیشـوایان ادبّیـات و لغـت هسـتند، »اولـی« را از معانـی لفـظ »مولـی«  ا

نمی دانسـتند، هرگـز روا نبـود کـه بـا آن، آیـۀ یـاد شـده را تفسـیر کننـد.

1. در چاپ جدید مرکز الغدیر 982 آمده است.)م.(
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و اّما بیضاوی ]أنوار الّتنزیل: 469/2[ پس از ذکر معنای یاد شده، گفته است: »حقیقت 

کـم‹ ایـن اسـت: ›جایـگاه شـما؛ چنـان جایگاهـی کـه گوینـد شایسـتۀ شـما اسـت.‹ ایـن  ›موال

هماننـد آن اسـت کـه گفتـه شـود: ›هـو مئنة الکرم‹ یعنی جـای آن دارد که در بـارۀ او گویند: ›اّنه 

کم‹ این اسـت: ›مکان نزدیک شـما.‹   الکریم‹ ]همانا وی کریم اسـت[. نیز معنای دیگر ›موال

ـی‹ بـه معنـای قـرب و نزدیکـی برگرفتـه شـده اسـت. معنای دیگر آن، چنین اسـت: 
ْ
و ایـن از ›َول

›یـاور شـما.‹ البّتـه ایـن کـه آتـش انسـان را یـاوری کنـد، نظیـر ایـن سـخن شـاعر اسـت: ›سـالم و 

ک اسـت!‹ همچنیـن دیگر معنـای آن این اسـت: ›عهده دار  درود میـان ایشـان، ضربتـی دردنـا

شما است؛ همچنان که شما در دنیا، عهده دار فراهم کردن زمینه های آن بودید.‹«

ایـــن ســـخن بیضـــاوی بـــدان معنـــا نیســـت کـــه مولـــی دارای حقیقـــت لغـــوی در ایـــن معانـــی 

اســـت _ چنـــان کـــه در بـــارۀ معنـــای »اولـــی بکـــم« در آغـــاز بـــدان تصریـــح نمـــود _ ؛ بلکـــه مـــراد وی 

ـــد ایـــن مطلـــب آن  ـــه یکـــی از این هـــا اســـت. مؤّی ـــی در ایـــن آی آن اســـت کـــه حاصـــل معنـــای مول

ـــرای  بیـــد را کـــه جـــز ایـــن، معنایـــی را ب
َ
اســـت کـــه عبـــارت »اولـــی بکـــم« را در آغـــاز آورده و بیـــت ل

آن محتمـــل ندانســـته، شـــاهد گرفتـــه و ســـپس تعبیـــر »جایـــگاه شـــما« را ذکـــر نمـــوده اســـت. ایـــن 

ـــا آن هـــا را در  ـــرده ت ـــر ک ـــواردی را ذک ـــی، م ـــرای همـــۀ آن معان ـــه وی ب ـــا اســـت ک ـــد ســـخن م هـــم مؤّی

ذهـــن مـــا جایگزیـــن نمایـــد؛ اّمـــا بـــرای معنـــای اولـــی چنیـــن نکـــرده و بـــه جـــای ایجـــاد قرابـــت 

بیـــد، آن را برتـــری بخشـــیده و در 
َ
لغـــوی بـــرای آن، بـــا مقـــّدم داشـــتنش و نیـــز استشـــهاد بـــه بیـــت ل

کیـــد نمـــوده اســـت. آن چـــه در تفســـیر َنَســـفی آمـــده نیـــز  حقیقـــت، از جنبـــۀ قصـــد و اراده، آن را تأ

بـــه همیـــن مطلـــب نزدیـــک اســـت.

خـازن ]الّتفسـیر: 229/4[ گویـد: »›]جایگاهتـان آتـش اسـت؛[ آتـش مـوالی شـما اسـت.‹ بدین معنا 

اسـت کـه ولـِیّ شـما اسـت. برخـی گفته انـد: ›مـراد ایـن اسـت که به سـبب گناهان پیشـینتان، 

آتـش بـه شـما اولـی اسـت، یعنـی عهده دار شـما اسـت، چرا کـه کارتـان را به عهده گرفته و شـما 

بـه آن تسـلیم گشـته اید؛ پـس از هـر چیـز بـه شـما اولـی اسـت.‹ برخـی هـم گفته انـد: ›مـراد ایـن 

اسـت کـه مولـی و یـاوری برایتـان نیسـت؛ زیرا هر که آتش موالی او باشـد، دیگـر موالیی ندارد.‹«
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م 
ّ
این که او مولی را به ولّی تفسیر نموده، با مطلب مورد نظر ما منافات ندارد؛ زیرا مسل

است که ولّی و مولی در برخی معانی بر هم منطبق هستند؛ و از جملۀ آن ها، معنای اولی به امر 

است که به خواست خداوند توضیح آن خواهد آمد. پس این دو، تنها در تعبیر متفاوتند و در 

حقیقت، تغایری ندارند. آن چه خازن از این پس شرح داده، تنها برای نزدیک کردن این معانی 

به ذهن است؛ چنان که پیش تر گفتیم. معنای سومی که آورده، نیز بیان الزِم معنای ولّی یا 

اولی است. پس میان این مطلب و آن چه پیش تر وی در تفسیر این لفظ آوْرد، منافاتی نیست.

آیاتی دیگر نیز هستند که در آن ها، مولی به معنای اولی به امر است:

ٰا< در سـورۀ بقـره ]286[. َثْعلبـی )الکشـف و البیـان ]برگـۀ 92[( گویـد: »یعنـی وی یـاور  لٰ��ن  َموݨْ نْ�تَ �ݧ
َ
�<

و حافـظ و ولـّی و اولـی بـه ما اسـت.«

لٰ�کْم< در ســورۀ آل ِعمــران ]150[. احمــد بــن حســن زاهــد درواجکــی در تفســیر  وݨݨْ ُه مݨَ ِل �للّٰ َ >�ب

خــود، مشــهور بــه الّزاهــدی، گفتــه اســت: »مــراد آن اســت کــه خداونــد اولــی بــه آن اســت کــه 

اطاعــت شــود.«

ابوحّیـــان   .]51[ توبـــه  ســـورۀ  در   >   و�نَ ِم�نُ ݨْ ُموأݧ
ْ
�ل کِل  وݩَ �ݦݩݩتَ �یݦَ

ْ
ل �نَ ِه  �للّٰ ی 

َ
َوَعل ٰا٭  لٰ��ن َموݨْ ُهَو  ٰا  �ن

َ
ل ُه  �للّٰ   ݩتَ�بَ ݧ >مٰا ک�ݧ

بـــی گفتـــه اســـت: ›یعنـــی از خـــود مـــا، در مـــرگ و زندگـــی، بـــه مـــا اولـــی 
ْ
)الّتفســـیر: 52/5( گویـــد: »َکل

ــد،  ــه خواهـ ــه کـ ــن رو، هرگونـ ــا؛ و از ایـ ــرور مـ ــی مالـــک و سـ ــد: ›یعنـ ــم گفته انـ ــی هـ اســـت.‹ برخـ

ـــِیّ مـــا؛  رفتـــار می نمایـــد.‹« ِسِجســـتانی ُعَزیـــزی )غریـــب القـــرآن: ص154 ]ص311[( گویـــد: »یعنـــی ول

 و مولـــی را هشـــت وجـــه اســـت: آزادکننـــده، آزاد شـــده، ولـــّی، اولـــی بـــه چیـــزی، پســـرعمو، دامـــاد، 

همســـایه، و هم پیمـــان.«

گفتار رازی در بارۀ مفاد حدیث غدیر
رازی بـا گرفتگـِی زبـان و مکـث، شـبهه هایی بـه میـان آورده و گاه آن هـا را فـروداده و گاه 

نشـخوار نمـوده و بـا فـراز و فـرود آمـدن، آن هـا را بزرگ نمایـی کـرده اسـت. وی پـس از نقـل معنـای 

اولـی از گروهـی، گفتـه اسـت:

)623(
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»خداونـد تعالـی فرمـوده اسـت: ›جایگاهتـان آتـش اسـت؛ آتـش مـوالی شـما اسـت و بـد جایگاهـی 

اسـت.‹ در بـارۀ لفـظ مولـی در ایـن جـا چنـد قـول اسـت:

معنای نخسـت را ابن عّباس آورده اسـت: ›موالی شـما، یعنی بازگشتگاه شما.‹ تطبیق 

ی اسـت، یعنی ُقـرب و نزدیکی. پس معنا بدین سـان 
ْ
ایـن معنـا چنیـن اسـت: ›مولـی مکاِن َول

اسـت: آتش مکانی اسـت که به آن نزدیک می شـوید و به آن می رسـید.‹

بـی آورده کـه چنیـن اسـت: ›مولـی یعنـی اولـی بـه شـما.‹ سـخن َزّجـاج
ْ
معنـای دوم را َکل

 و فّراء و ابوُعَبیده نیز همین است.

گر  بایـد دانسـت کـه این هـا از بـاب شـرح معنای این کلمه اسـت و نه تفسـیر لفـظ آن؛ زیرا ا

در لغـت، مولـی و اولـی بـه یـک معنـا بودنـد، آن گاه، بـه کار بـردن هـر یـک بـه جـای دیگـری جایز 

بـود و روا بـود کـه گفتـه شـود: ›فـالن کـس، مولی ِمن )= مولی از دیگری( اسـت.‹ ]همـان گونه که 

جایـز اسـت گفتـه شـود: ›فـالن کـس، اولـی ِمـن )= اولـی از دیگـری( اسـت.‹؛ و نیـز روا بـود گفتـه 

شـود: ›فـالن کـس اوالی دیگـری اسـت.‹ همـان سـان کـه جایـز اسـت گفتـه شـود: ›فـالن کـس 

مـوالی دیگـری اسـت.‹[1 و از آن جـا کـه چنیـن کاربردهایـی جایـز نیسـت، آشـکار می شـود کـه 

این هـا معنـای مولـی اسـت و نـه تفسـیر لفـظ آن.

مـــا بدیـــن ســـبب ایـــن نکتـــۀ دقیـــق را یـــاد کردیـــم کـــه شـــریف مرتضـــی در اســـتدالل بـــه 

ــر کـــه مـــن بـــر وی والیـــت دارم،  امامـــت علـــی، بـــه ایـــن گفتـــه پیامبـــر؟ع؟ اســـتناد نمـــوده: ›هـ

علـــی نیـــز مـــوالی او اســـت.‹ و آن گاه، اولـــی را از معانـــی مولـــی برشـــمرده و در اثبـــات ایـــن 

ــاد  لٰ�کْم‹ یـ وݨݨْ َى مݨَ ٰاُر٭ هݭِ ݣݣ�کُم �ل�ݩݦݩنݨّ ݨٰ ݧ ݣݣوݧ
ْ
ــۀ ›َما ــیر آیـ ــت را در تفسـ ــم لغـ ــزرگ علـ ــوران بـ ــخن دانشـ ــب، سـ مطلـ

 کـــرده کـــه مولـــی بـــه معنـــای اولـــی اســـت؛ و چـــون ثابـــت شـــود کـــه ممکـــن اســـت اولـــی از معانـــی 

مولـــی باشـــد، در ایـــن جـــا واجـــب اســـت کـــه بـــه همیـــن معنـــا باشـــد؛ زیـــرا معانـــی دیگـــر 

 مولـــی در ایـــن مـــورد جـــا نـــدارد، چـــرا کـــه برخـــی از آن معانـــی واضحنـــد و نیازمنـــد تصریـــح 

1. این مقدار از اصل مأخذ برگرفته و افزوده شده است.)غ.(
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؛  _ اســـت  بیهـــوده  لفـــظ،  اطـــالق  حـــال،  ایـــن  در   _ یـــاور  و  پســـرعمو1  همچـــون   نیســـتند، 

 و برخـــی دیگـــر منتفی انـــد، هماننـــد آزاد کننـــده و آزاد شـــده _ در ایـــن صـــورت، اطـــالق لفـــظ، 

نادرســـت اســـت _ .

و اّمـا مـا بـا دلیـل آشـکار کردیـم کـه سـخن اینـان در ایـن جـای، از بـاب ذکـر معنا اسـت و نه 

کارآمد می شود.« تفسیر لفظ؛ و بدین سان، استدالل به آن نا

این بود سخن رازی )الّتفسیر الکبیر: 93/8 ]227/29[(�

همو )نهایة العقول( گفته است:

گـر مولـی بـه معنـای اولـی می آمـد، آن گاه، بایـد روا بـود که هـر چه با یکی از ایـن دو همراه  »ا

گـردد، بـا دیگـری نیـز همـراه شـود، حـال آن کـه چنیـن نیسـت؛ پـس ممکـن نیسـت کـه مولـی به 

معنـای اولی باشـد.

در تبییــن ایــن مالزمــه بایــد گفــت: وضع کننــدۀ الفــاظ، تنهــا بــه وضــع یکایــک آن هــا بــرای 

معانــی مفــرد می پــردازد. اّمــا پــس از آن کــه هــر لفــظ بــرای معنایــی وضــع شــد، چســباندن برخــی 

ــه کار واضــع. مثــال: آن گاه کــه گوییــم: ›انســان حیــوان  ــه دیگــری، کار عقــل اســت ن از آن هــا ب

اســت.‹ انســان و حیــوان، هــر یــک، بــه حســب وضــع، حقیقتــی مخصــوص را نشــان می دهــد؛ 

اّمــا نســبت دادن حیــوان بــه انســان، پــس از ایــن کــه دریافتیــم هــر یــک از ایــن دو بــر معنــای 

مخصــوص خــود داللــت می کنــد، بــه حســب عقــل اســت نــه وضــع. بدیــن ترتیــب، لفــظ 

›َاولــٰی‹ بــرای معنایــی و لفــظ ›ِمــن‹ هــم بــرای معنایــی دیگــر وضــع شــده اند و وارد کــردن آن هــا 

بر هم به حسب عقل است نه وضع.

گــر مفهــوم لفــظ ›اولــی‹ بــدون هیــچ کــم و زیــاد، بــا  چــون ایــن مطلــب ثابــت شــد، حــال ا

کـه روشـن خواهـد شـد، رسـول خدا؟ص؟ پسـرعموی جعفـر و عقیـل و طالـب  1. ایـن غفلتـی اسـت شـگفت؛ زیـرا چنـان 
گر از لفظ   و خانـدان ابوطالـب بـود، اّمـا امیرالمؤمنیـن پسـرعموی ایشـان نبـود، بلکـه برادر ایشـان به شـمار می رفت؛ پـس ا
کـه درسـتی اش  کـه مسـتلزم دروغ اسـت و نـه از چیزهایـی  مـوال، »پسـرعمو« مـراد باشـد، ایـن از امـوری شـمرده می شـود 

آشـکار است.
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مفهــوم لفــظ ›مولــی‹ یکســان باشــد، پــس از آن جــا کــه عقــل بــه درســتِی همراهــِی مفهــوم لفــظ 

ــا مفهــوم  ــا مفهــوم لفــظ ›اولــی‹ حکــم می نمایــد، الزم اســت کــه مفهــوم لفــظ ›ِمــن‹ ب ›ِمــن‹ ب

لفــظ ›مولــی‹ نیــز بــه درســتی همــراه گــردد؛ چــرا کــه درســتِی ایــن همراهــی، نــه میــان آن دو لفــظ، 

بلکــه میــان مفهوم هــای آن دو اســت.

و اّمـا در تبییـن ایـن کـه درسـت نیسـت هرچـه بـر یکـی از ایـن دو درآیـد، بـر دیگـری هـم 

داخـل گـردد، گوییـم: گفتـه نمی شـود: ›فـالن کـس مولـی از دیگـری اسـت.‹ اّمـا گفتـه می شـود: 

›او مولـی اسـت.‹ و: ›آن دو مولیـان هسـتند.‹؛ حـال آن کـه نتـوان گفت: ›او اولـی _ بدون “ِمن” 

_ اسـت.‹ و نیـز نتـوان گفـت: ›آن دو اولیـان هسـتند.‹ نیـز گفته شـود: ›او موالی آن مـرد و موالی 

زیـد اسـت.‹؛ حـال آن کـه نگوینـد: ›او اوالی آن مـرد و اوالی زیـد اسـت.‹ همچنیـن گویند: ›آن 

دو اوالی دو مـرد و اوالی مـردان هسـتند.‹؛ اّمـا نگوینـد: ›مولـی دو مـرد و مولـی مـردان هسـتند.‹ 

نیـز گفتـه شـود: ›او مـوالی او و تـو اسـت.‹؛ اّمـا گفتـه نشـود: ›او اوالی او و تـو اسـت.‹ البّتـه نبایـد 

ایـراد کننـد کـه ›مـا اواله‹ بـه کار مـی رود؛ زیرا این صیغۀ تعّجب اسـت، نـه افعل تفضیل. از این 

گذشـته، آن فعـل اسـت و ایـن، اسـم؛ و ضمیـر در آن جـا منصـوب اسـت و در ایـن جـا، مجـرور. 

م اسـت کـه نمی تـوان مولـی را بـر اولـی حمـل کرد.«
ّ
پـس مسـل

این بود پایان سخن رازی )نهایة العقول(�

بسـی جای شـگفتی اسـت که بر رازی پوشـیده مانده باشد که مشتّقات، در صورت های 

گـون، بـا یکدیگـر متفاوتنـد. یگانگـی معنـا یـا  الزم و متعـّدی و نیـز بـه حسـب صیغه هـای گونا

ترکیـب  از چگونگـی  کـه  آن هـا  نـه در عـوارض  و  تنهـا در جوهـر معانـی اسـت  الفـاظ،   تـرادف 

و تصریـف الفـاظ و صیغه هـای آن هـا پدیـد می آیـد. پـس اختـالف میـان مولـی و اولـی مبنـی بـر 

لـزوم همراهـی دومـی بـا »بـاء« و خالی بـودن اولـی از آن، ناشـی از صیغـۀ »افعـل« در ایـن مـاّده 

اسـت؛ همـان سـان کـه لـزوم همراهـی بـا »ِمـن« نیـز بـه اقتضـای همـان صیغـه اسـت. بدیـن 

ترتیـب، مفـاد »فلالن اویل بفلالن« و »فلالن ملویل فلالن« یکسـان اسـت؛ یعنـی فالن کس نسـبت 
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بـه دیگـران، بـر آن کـس اولـی اسـت. بـه همیـن سـان، افعـل، بـه خـودی خـود و بـدون حـرف 

.« یا  اضافـه، بـه مثّنـا و جمـع و ضمیـر مثّنـا و جمـع اضافـه می شـود و گویند: »زیلد أَفضلل الّرجلین

»زیلد أفضلهملا.« و »زیلد أَفضلل القلوم.« یـا »زیلد أفضلهلم.« اّمـا آن گاه کـه پـس از آن، مفـرد باشـد، 

چنیـن بـه کار نمـی رود و نمی گوینـد: »زیلد أَفضلل عملرو.« بلکـه گوینـد: »زیلد أَفضلل منله.« هیـچ 

خردمنـدی تردیـد نمـی ورزد کـه در همۀ این ها، معنا یکسـان اسـت و همین حـال در همۀ موارد 

اسـمح  و  )= نیکوتـر(  احسـن  و  )= دلیرتـر(  اشـجع  و  )= داناتـر(  اعلـم  هماننـد  افعـل،  صیغـۀ 

)= بخشنده تر( و اجمل )= زیباتر( صدق می کند.

خالـد بـن عبـداهّلل َاْزَهـری در بـاب تفضیـل از کتـاب الّتصریـح گویـد: »ایـن کـه بتـوان لفظـی 

را در مـکان متـرادف آن نهـاد، آن گاه، صحیـح اسـت کـه مانعـی در میـان نباشـد؛ حـال آن کـه 

در ایـن جـا مانعـی هسـت. ایـن مانـع، نحـوۀ کاربـرد اسـت؛ زیـرا اسـم تفضیـل بـا هیـچ حـرف 

جـّری جـز ›ِمـن‹ همـراه نمی شـود و گاه هـم بـه سـبب شـناخته بـودن، ›ِمن‹ و مجـرورش حذف 

علی/17[«.
أ
ى < ]� �تَ ْ �ب

أَ
َو� ٌر  �یْ

 حنَ َرهتُ حنِ
اآ
ْ
می گردنـد؛ همچـون: > َو�ل

از ایـن گذشـته، سـخن رازی در همـۀ معانـی مولـی کـه او و دیگـران ذکـر کرده انـد، صـادق 

توانـد بـود، از جملـه در مـورد معنـای ناصـر )= یـاور( کـه خـود وی بـرای مولـی در ایـن جـا برگزیـده 

اسـت. روشـن اسـت کـه بـه جـای »او یـاور دیـن خـدا اسـت.« نمی تـوان گفـت: »او مـوالی دیـن 

خدا اسـت.« عیسـی _ علی نبّینا و آله و علیه الّسـالم _ نفرمود: »موالهای من در راه خداوند کیانند؟« 

بلکـه فرمـود: »یـاوران مـن در راه خداونـد کیاننـد؟« ]صـّف/14[ و حواریـون هـم نگفتنـد: »مـا موالهـای 

خداوندیـم.« بلکـه گفتنـد: »مـا یـاوران خداوندیـم.« ]صـّف/14[

از دیگـر معانـی مولـی، ولـّی اسـت. مؤمـن را ولـِیّ خداونـد گوینـد؛ اّمـا در لغـت، مؤمـن را 

مـوالی خداونـد نگفته انـد. البّتـه خداونـد را هـم ولـّی مؤمنـان و هـم مـوالی ایشـان گفته انـد؛ 

چنـان کـه راغـب )المفـردات فـی غریـب القـرآن: ص555 ]ص533[( ذکـر کـرده اسـت.
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کنــون بــه یکــی از معانــی مولــی کــه همــگان بــر آن اّتفاق دارنــد، یعنی منَعٌم علیه )= کســی  ا

کــه بــدو نعمــت بخشــیده اند( بنگریــم. ایــن معنــا هــم بــا اصــل مــورد نظــر رازی ســازگار نیســت؛ 

زیــرا الزم اســت کــه بــا حــرف »َعلــٰی« همــراه باشــد. پــس رازی بایــد آن را صحیــح نشــمارد، مگــر 

آن کــه بگویــد در ایــن جــا، مولــی و مجمــوع »منعــم« و حــرف جــّر آن ]= »علیــه«[ بــا یکدیگــر 

مــرادف هســتند. اّمــا وی از ابــراز ایــن مطلــب در بــارۀ »اولــی بــه« ابــا می کنــد، آن هــم بــه ســبب 

توطئه ای که در نهان، چیده است!

همین مطلب در تفسـیر همۀ الفاظ و مشـتّقات و بسـیاری از مترادف ها، به فرض اثبات 

ترادف، صادق اسـت؛ همچون:

اجحف به = جحفه. )به وی زیان و گزند رسانید.(

اکّب اهّلل لوجهه = کّبه اهّلل. )خداوند او را بر روی افکْند.(

احرس به = حرسه. )او را نگاهبانی نمود.(

زریت علیه زریا = ازریت به. )وی را کوچک شمردم و بر او عیب گرفتم.(

نسأ اهّلل فی أجله = انسأ أجله. )خداوند مرگ او را به تأخیر افکْند.(

رفقت به = ارفقته. )با وی مدارا کردم.(

خرجت به = اخرجته. )او را بیرون آوردم.(

غفلت عنه = اغفلته. )از او غفلت ورزیدم.(

ابذیت القوم = بذوت علیهم. )به ایشان سخن زشت گفتم.(

اشلت الحجر = شلت به. )سنگ را برداشتم.(

رأمت الّناقة ولدها = عطفت علیه. )ماده شتر به فرزندش مهر ورزید.(

اختتأ له = خدعه. )به او نیرنگ زد.(

ی علیه = دعا له. )وی را دعا کرد.(
ّ
صل

خنقته العبرة = غّص بالبکاء. )گریه راه گلویش را بست.(
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گرفـت.( در قـرآن هـم آمـده  احتنـک الجـراد األرض = اسـتولی علیهـا. )ملـخ، زمیـن را فرا

ه< ]�سر�ء/62[ = اسـتولیّن علیهـم. )بـر ایشـان چیـره می شـوم.( و گفتـه  �ت ّ ّر�ی  �ن ک�نّ �ن ح�ت اسـت: >لاأ

می شـود: اسـتولی علیهـا = غلبـه و تمّکـن منـه. )بـر او چیـره گشـت.(

این هـا، همـه، بـه یـک معنـا هسـتند. نیـز گفتـه شـود: »أجحـف فـالن بعبـده.« بـه معنـای 

فـه مـا الیطـاق.« )بیـش از توانـش، بـر وی تکلیـف نهـاد.(
ّ
»کل

شـاه صاحـب در بـارۀ حدیـث غدیـر گفتـه اسـت: »در سـخن پیامبـر؟ص؟ : ›آیـا مـن بیـش 

از مؤمنـان بـر خودشـان والیـت نـدارم؟‹ مولـی از والیـت بـه معنـای حّب و دوسـتی مشـتق شـده 

.‹ یعنـی: ›أحلّب إلهیلم.‹ )محبوب تـر نـزد مؤمنـان.( نیـز ›بصلر بله‹  اسـت. گوینـد: ›اویل باملؤمنلین

 و ›نظر إلیه‹ و ›رآه‹ )= او را دید.( همه به یک معنایند.«

گانــه  همیــن اختــالف در مجموعــۀ الفــاظ متــرادف کــه ُرّمانــی )د. 384( در تألیفــی جدا

_ چــاپ شــده در مصــر بــه ســال 1321 در 45 صفحــه _ فراهــم آورده، صــادق اســت و هیــچ 

یــک از لغت شناســان بــه ســبب ایــن تفــاوت در همراهــی بــا برخــی حــروف، ایــرادی قائــل 

نشــده اند، همچنــان کــه تفاوت هــای دیگــر از لحــاظ ترکیــب هــم مــورد اشــکال قــرار نگرفتــه 

بــی اســت.(؛ اّمــا جایــز 
ّ
د.« )= نــزد مــن درهمــی تقل �یّ ر حب �ی دی �رهم عن اســت. گفتــه می شــود: »ع�ن

ک عالم.« )= همانــا تــو دانشــوری.(؛  �نّ د.« نیــز گوینــد: »�إ �یّ ا حب
ّ
ل دی �رهم �إ نیســت کــه گفتــه شــود: »ع�ن

 عالم.« همچنیــن »إلــی« بــر ضمیــر درآیــد و »حّتــی« درنیایــد، بــا آن کــه هــر  �ن�ت
أ
�  �نّ اّمــا نگوینــد: »�إ

دو یــک معنــا دارنــد. نیــز »أم« و »أو« هــر دو، بــر تردیــد داللــت دارنــد، اّمــا در ترکیــب از چهــار 

وجــه بــا هــم متفاوتنــد. »هــل« و »همــزه« هــم گرچــه معنــای اســتفهام دارنــد، از ده جهــت بــا هــم 

متفاوتنــد. »حّتــی« و »اّیــان« )= تــا( هــم بــا وجــود تــرادف معنایــی، ســه تفــاوت دارنــد. نیــز »کــم« 

ــا دارای پنــج تفاوتنــد. »أّی« و »َمــن« )= هــر  ــد، اّم ــن« )= چــه بســا( معنــای واحــدی دارن و »کأّی

یــک( نیــز هم معناینــد، اّمــا شــش فــرق دارنــد. »عنــد« و »لــدن« و »لــدی« )= نــزِد( هــم بــا یکدیگــر 

مترادفنــد، لیکــن شــش تفــاوت دارنــد.
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همین  به  رازی،  گفتار  نقل  از  پس   )]133/27[ القرآن  )غرائب  نیشابوری  نظام الّدین  شاید 

تناقض آشکار در سخن رازی اشاره دارد. آن جا که رازی گفته: »بدین سان، استدالل به حدیث 

کارآمدی جای تأّمل دارد، چنان که پوشیده نیست.« کارآمد می شود.« او گوید: »این نا غدیر نا

شبهۀ رازی در دیدگاه دانشوران

ایـن شـبهۀ ناراسـت رازی، بـر زباندانـان عـرب و دانشـوران پوشـیده نبـوده و ایشـان پیـش 

و پـس از وی، بـا آن آشـنا بـوده، اّمـا باطلـش شـمرده اند. از ایـن رو، ایشـان بـا چنیـن شـبهه ای، از 

اعتقاد به ترادف مولی و اولی روی نگردانده اند.

بـا لفـظ  تفتازانـی )شـرح المقاصـد: ص289 ]273/5[( و ُقوشـچی )شـرح الّتجریـد ]ص477[( 

گفته انـد: یکسـان 

یـاور،  آزاد شـده، هم پیمـان، همسـایه، پسـرعمو،  اراده شـود:  ایـن معانـی  از مولـی،   »گاه 

و اولـی در انجـام امـور. خداونـد تعالـی فرمـوده اسـت: ›جایگاهتـان آتـش اسـت؛ آتـش مـوالی شـما 

ابوُعَبیـده ذکـر کـرده اسـت. نیـز پیامبـر؟ص؟ فرمـوده  بـه شـما. ایـن معنـا را  اسـت.‹ یعنـی اولـی 

اسـت: ›هـر زنـی کـه بـدون اجـازۀ مـوالی خویـش ازدواج کنـد، ... .‹ مـراد، اولـی بـه او و زمامـدار 

وی اسـت. نظیـر ایـن کاربـرد در شـعر بسـیار اسـت.

در مجمـوع بایـد گفـت کـه کاربـرد ›مولـی‹ بـه معنـای عهـده دار و زمامـدار و اولـی در انجـام 

امـور، در سـخن عـرب بسـی شـایع و از بـزرگان لغـت عـرب فـراوان نقـل شـده اسـت. مـراد ایـن 

اسـت کـه مولـی اسـمی اسـت بـه معنـای ›اولـی‹، و نه صفتـی به منزلـۀ آن؛ تا بتوان ایـراد گرفت 

که از صیغه های افعل تفضیل نیست و همانند آن به کار نرفته است.«

این دو تن سخن یاد شده را در توجیه حّجت آوری به حدیث غدیر برای اثبات امامت ذکر 

نموده و آن گاه، از جهات دیگر به رّد آن پرداخته اند. این که از این جهت به رّد استدالل روی 

نیاورده اند، نشان می دهد که این وجه را پذیرفته اند. شریف جرجانی )شرح المواقف( هم راه آن 

دو را پیموده و این وجه را پذیرفته و در سخن قاضی َعُضد _ که هم معنا بودن َمفَعل و أفَعل را 
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دارای قائل نشمرده _ مناقشه نموده و گفته است: »پاسخ به وی این است که مولی به معنای 

عهده دار و زمامدار و اولی به انجام امور، در سخن عرب بس فراوان است و از بزرگان لغت عرب، 

بسیار نقل شده است. ابوعبیده گوید: ›در آیۀ “آتش موالی شما است.” یعنی اولی به شما است.‹ 

نیز پیامبر؟ص؟ فرموده است: ›هر زنی که بدون اجازۀ موالی خویش ازدواج کند، ... .‹ مراد، اولی 

به او و زمامدار وی است.« ]حاشیۀ سیالکوتی بر شرح المواقف: 361/8[

بـه  حّجـت آوری  رّد  در  تعّصبـش  همـۀ  بـا  ]ص44[(  ص24  المحرقـه:  )الّصواعـق  ابن َحَجـر 

حدیـث غدیـر، پذیرفتـه کـه »مولـی« بـه معنـای »اولـٰی« اسـت؛ اّمـا بـه ایـن مناقشـه پرداختـه کـه 

اولوّیـت همـۀ امـور را دربرنمی گیـرد و تنهـا شـامل برخـی از امور اسـت. آن گاه، همین برداشـت را 

بـه ابوبکـر و عمـر نسـبت داده کـه گفتنـد: »مـوالی هـر مـرد و زن مؤمـن گشـتی.« همیـن مطلـب را 

معات( از وی حکایت کرده و نیز شـیخ شـهاب الّدین احمد بن عبدالقادر 
ّ
شـیخ عبدالحّق )الل

ـی بـه معنـای والیـت اسـت؛ و ولـّی گاه 
ّ
شـافعی )ذخیـرة المـآل( راه او را پیمـوده و گفتـه اسـت: »تول

به معنای دوسـت اسـت و گاه یاور و گاه اولی به پیروی و نزدیکی. از همین قبیل اسـت سـخن 

خداونـد تعالـی: ›همانـا مردمـی بـه ابراهیـم اولـی هسـتند کـه از او پیـروی کننـد.‹ ]آل ِعمـران/68[ و ایـن، 

همـان معنایـی اسـت کـه عمـر؟ضر؟ از حدیـث دریافـت و چـون سـخن پیامبـر؟ص؟ را شـنید، 

گفت: ›گوارا باد تو را ای زادۀ ابوطالب که ولّی هر مرد و زن مؤمن گشتی.‹«

پیش تر بیان شـد که ]ابن[انباری )مشـکل القرآن( بر آن اسـت که مولی هشـت معنا دارد که 

یکـی از آن هـا اولـی بـه چیـزی اسـت. رازی ایـن مطلـب را از او و ابوُعَبیـده نقـل کـرده و در نهایـة 

العقـول گفتـه اسـت: »پذیرفتنـی نیسـت که هر کس لفـظ ›مولی‹ را بر ›اولـی‹ قابل حمل بداند، 

ابوُعَبیـده  کـه  نیسـت  چنیـن  آیـا  باشـد.  قائـل  را  علـی؟ضر؟  امامـت  بـر  غدیـر  حدیـث   داللـت 
و انباری حکم کرده اند که مولی معادل اولی است، اّما به امامت ابوبکر؟ضر؟ قائلند؟«1

د نقـل کـرده اسـت کـه ولـّی   شـریف مرتضـی ]الّشـافی فـی اإلمامـه: 219/2[ از ابوالعّبـاس ُمَبـّرَ

و مولی، در اصل، به معنای اولی و احق هستند.

1. قول ایشان در امامت برای ما اهّمّیتی ندارد؛ بلکه مهم، تصریحشان بر این معنای لغوی است.
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غـه: 564/2 ]2529/6[( در ذیـل مـاّدۀ ولـی در 
ّ
ابونصـر فارابـی جوهـری )د. 393( )صحـاح الل

بیـد گویـد: »مـراد وی، مـکاِن اولـی بـه ترسـیدن اسـت.«
َ
شـرح بیـت ل

ابوزکرّیـا خطیـب تبریـزی )شـرح دیـوان الحماسـه: 22/1 ]9/1[( در شـرح ایـن بیـت از جعفـر بـن 

ُعلبـۀ حارثی:
ای وای مــن! از آن بایــی کــه همراهــی زنــان ]کــه ناچــار از حمایتشــان بودیــم[ و همدســتی 

ی َســْحَبل« بــر ســر مــا آورد!  دشــمنان دالور در »ُقــّرَ

ولـّی و اولـی را از معانـی هشـتگانۀ »مولـی«1 برشـمرده اسـت. نیـز از عمـر بـن عبدالّرحمـان 

بیـد نقـل شـده کـه مـراد از »مولـی المخافـه«، 
َ
فارسـی قزوینـی )کشـف الکّشـاف( در شـرح بیـت ل

مـکاِن اولـی بـه ترسـیدن اسـت.

سـبط ابن جـوزی )تذکـرة الخـواّص: ص19 ]ص31 و 32[( اولـی را از معانـی ده گانـۀ مولـی نـزد 

ـؤول: ص16( راهـی  دانشـوران لغـت عـرب برشـمرده اسـت. نیـز ابن َطلحـۀ شـافعی )مطالـب الّسَ

ْنجی )نور األبصار: 
َ
چنین رفته و »اولی« را در آغاز معانی یاد شـده در کتاب قرار داده اسـت. ِشـْبل

اسـت. شـرح  داده  اسـناد  دانشـوران  بـه  را  ایـن مطلـب  و  نمـوده  پیـروی  او  از  ص78 ]ص160[( 

قـات سـبع ]ص54[ عبدالّرحیـم بـن عبدالکریـم و رشـیدالّنبی نیـز در شـرح بیـت 
ّ
کننـدگان معل

بید، گفته اند که مراد از »ولّی المخافه«2، اولی به ترس است.
َ
ل

بـا ایـن تفاصیـل، آشـکار اسـت کـه سـخن صاحـب الّتحفـة اإلثناعشـرّیه )ص209( نادرسـت 

اسـت کـه هیـچ یـک از عـرب، »مولـی« را بـه معنـای اولـی بـه چیـزی، بـه کار نبـرده اسـت. آیـا او 

گمـان می کنـد کـه همـۀ این کسـان که یاد کردیم، بزرگان ادب پارسـی اند یا بـه موارد کاربرد لغت 

عـرب آشـنا نبوده انـد، چنـدان کـه شـاه صاحـب هندی بـدان واقف اسـت؟ در این بـاب، تنها 

قاضی، وجدان آزاد انسان ها است.

1. این معانی عبارتند از: بنده، آقا، پسرعمو، داماد، همسایه، هم پیمان، ولّی، و اولی به چیزی.

گمان قوی، درسِت آن، »مولی المخافه« است. )ن.(  2. به 

)631(

356/1



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 1( 586

از همۀ این ها گذشـته، این که رازی کاربرد »اولی« به صورت اضافه را مطلقًا نفی نموده، 

صحیـح نیسـت، زیـرا پیش تـر گذشـت کـه اولـی بـه مثّنـا و جمـع اضافـه می شـود و در حدیـث، 

اضافـه شـدنش بـه نکـره هـم آمده اسـت. در صحیح بخاری )جـزء دهـم: ص7 و 9 و 10 و 13 ]2476/6 

از رسـول خدا؟ص؟  ابن عّبـاس،  از  و لفـظ یگانـه  فـراوان  بـا سـندهای  2478 و 2480[(  و 2477 و 

روایـت شـده اسـت: »احلقلوا الفرائلض بأهلهلا مفلا ترکلت الفرائلض فألویل رجلل ذکر.« )= میـراث را به 

گـر چیـزی باقـی ماْنـد، بـه نزدیک تریـن مـرد بدهیـد.( همیـن روایـت را مسـلم  اهـل آن بدهیـد؛ و ا

)الّصحیـح: 2/2 ]425/3[( آورده و احمـد بـن حنبـل )المسـند: 313/1 ]515/1[( بـه شـکل »فلألویل 

نیـز  »فلألویل رجلل ذکلر« روایـت کـرده اسـت.  بـه صـورت  ذکلر« و همـو )همـان: 325/1 ]534/1[( 

هایـه فـی غریـب الحدیـث و األثر تألیف ابن اثیـر )49/2 ]229/5[( به گونۀ »ألویل رجل  همیـن روایـت در الّنِ

ذکلر« یاد شـده اسـت.

یکی از مؤّیدات برداشـت ما از حدیث غدیر، روایتی اسـت از رسـول خدا؟ص؟ که از لحاظ 

اسـلوب و شـیوۀ بیـان، بـا حدیـث غدیـر بسـیار همانند اسـت: »هیچ مؤمنی نیسـت مگـر آن که 

گـر خواهیـد، ایـن آیـه را برخوانیـد:  مـن در دنیـا و آخـرت، بیـش از خـودش بـر وی والیـت دارم. ا

نهـد،  برجـای  مالـی  کـه  مؤمنـی  هـر  پـس  دارد.‹  والیـت  خودشـان،  از  بیـش  مؤمنـان  بـر  ›پیامبـر 

گـر َدیـن یـا زمینـی از خـود بـه جـا نهـد، بـه مـن  خویشـاوندانش، هـر کـه باشـند، از او ارث برنـد؛ و ا

رسـد، کـه مـن بـدان سـزاوارترم.« ایـن روایـت را بخـاری )الّصحیـح: 190/7 ]1795/4[( بـا ذکـر سـند 

آورده اسـت. نیـز مسـلم )الّصحیـح: 4/2 ]430/3[( بـا ذکـر سـند، آن را بـه ایـن گونـه روایـت کـرده 

اسـت: »بـر زمیـن هیـچ مؤمنـی نیسـت، مگـر ایـن کـه مـن بیش از همـه بـر او والیـت دارم. پس هر 

یک از شما که َدین یا زمینی به ارث نهد، من بدان سزاوارترم.«

سخنی دیگر از رازی

رازی را سخنی دیگر است که در آن، سخت فراز و فرود داشته است. وی )نهایة العقول( 

گمان برده که هیچ یک از بزرگان نحو و لغت، آمدن مفعل با مفهوم مصدر ]میمی[ و ]اسم[ زمان 

گونی که از  و مکان، به معنای افعل با مفهوم افعل تفضیل را ذکر نکرده است. با مثال های گونا
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متون مختلف در بارۀ »مولی« به معنای اولی به چیزی، آوردیم، سستی گفتار او و پیروانش به 

شاه  ]ص405[(؛  )المواقف  ایجی  َعُضد  قاضی  همچون:  پیروانی  می شود؛  آشکار  کامل  طور 

معات(؛ و 
ّ
صاحب هندی )الّتحفة اإلثناعشرّیه ]ص209[(؛ کابلی )الّصواقع(؛ عبدالحّق ِدْهلوی )الل

قاضی سناء1اهّلل الپانی پتی )الّسیف المسلول(. برخی از اینان چندان در این امر زیاده روی کرده اند 

که همۀ عرب زبانان را منکر آن دانسته اند. روشن شد که اصل این اشکال مربوط به رازی است 

که آن را به هیچ کس نسبت نداده و سپس اینان کورکورانه از وی پیروی کرده اند، شاید که در 

داللت حدیث غدیر، بر آن چه امامّیه بدان اعتقاد دارند، خدشه ای وارد کنند.

مـــن ایـــن گـــروه را نکوهـــش نمی کنـــم کـــه چـــرا بـــه کاربردهـــای واژگان عربـــی و ســـخنان 
لغت شناســـان وقـــوف ندارنـــد؛ زیـــرا اینـــان افـــرادی ناخبـــره و از عربـــی بیگانه انـــد؛ از رازی 
]= منســـوب بـــه ری[ گرفتـــه تـــا ایجـــی ]= منســـوب بـــه ایـــج در فـــارس[؛ و از هنـــدی تـــا کابلـــی؛ و از 
ِدْهلـــوی تـــا پانی پتـــی. اینـــان کجـــا و عـــرب اصیـــل کجـــا؟ ایشـــان کجـــا و عربی دانـــی کجـــا؟ آری؛ 
ــد، در  ــم درآمیزنـ ــه هـ ــداز بـ ــداز  و  تیرانـ ــون تورانـ ــار نیســـت آواز داد!2 چـ ــای قمـ ــه از تیرهـ ــری کـ تیـ

لغت عرب کسانی به داوری می نشینند که هیچ جایگاه و مکانتی ندارند:

هنگامــی کــه بلندپایــگان قریــش یکایــک یــاد شــوند، تــو نــه در میــان کارواِن بازرگانــی هســتی و نــه 

در میــان بسیج شــدگان بــرای جنــگ.

آیا آن گروه فراوان که تصریح کردند لفظ »مولی« گاه به معنای اولی به چیزی می آید، به 
گاه ترند یا اینان که بدون دیِد روشن، در خطا می افتند؟ چگونه چنین نباشد، حال  زبان عرب آ
آن که ایشان از سرچشمگان کالم عرب و پیشوایان ادب و خبرگان عربّیت و منابع تفسیرند؟ آیا 
این کالم روشن ایشان، حّجتی آشکار نیست که گهگاه مفعل به معنای افعل می آید؟ پس به 

چه توجیه، این گروه به انکار مطلق آن روی آورده اند؟ آری؛ به زیر کاسه ُبَود نیم کاسه ای!3

1. در چاپ جدید مرکز الغدیر، ثناء آمده است.)م.(

2. ایـن َمَثـل را دربـارۀ کسـی زننـد کـه بـه قبیلـه ای افتخـار کنـد کـه از آن نیسـت، یا به صفتی خودسـتایی نماید کـه در وی 
یافـت نشـود. بنگرید بـه: مجمع األمثـال )341/1(. )ن.(

3. َمَثـل عربـِی آن در متـن چنیـن اسـت: »ألمـٍر مـا، َجـَدع  قصیـٌر أنَفـه« کـه بـه ماجـرای دسیسـه آمیز اشـاره دارد. بنگریـد بـه: 
مجمـع األمثـال )196/2(. )ن.(
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از همۀ این ها گذشـته، این که رازی کاربرد »اولی« به صورت اضافه را مطلقًا نفی نموده، 

صحیـح نیسـت، زیـرا پیش تـر گذشـت کـه اولـی بـه مثّنـا و جمـع اضافـه می شـود و در حدیـث، 

اضافـه شـدنش بـه نکـره هـم آمده اسـت. در صحیح بخاری )جـزء دهـم: ص7 و 9 و 10 و 13 ]2476/6 

از رسـول خدا؟ص؟  ابن عّبـاس،  از  و لفـظ یگانـه  فـراوان  بـا سـندهای  2478 و 2480[(  و 2477 و 

روایـت شـده اسـت: »احلقلوا الفرائلض بأهلهلا مفلا ترکلت الفرائلض فألویل رجلل ذکر.« )= میـراث را به 

گـر چیـزی باقـی ماْنـد، بـه نزدیک تریـن مـرد بدهیـد.( همیـن روایـت را مسـلم  اهـل آن بدهیـد؛ و ا

)الّصحیـح: 2/2 ]425/3[( آورده و احمـد بـن حنبـل )المسـند: 313/1 ]515/1[( بـه شـکل »فلألویل 

نیـز  »فلألویل رجلل ذکلر« روایـت کـرده اسـت.  بـه صـورت  ذکلر« و همـو )همـان: 325/1 ]534/1[( 

هایـه فـی غریـب الحدیـث و األثر تألیف ابن اثیـر )49/2 ]229/5[( به گونۀ »ألویل رجل  همیـن روایـت در الّنِ

ذکلر« یاد شـده اسـت.

یکی از مؤّیدات برداشـت ما از حدیث غدیر، روایتی اسـت از رسـول خدا؟ص؟ که از لحاظ 

اسـلوب و شـیوۀ بیـان، بـا حدیـث غدیـر بسـیار همانند اسـت: »هیچ مؤمنی نیسـت مگـر آن که 

گـر خواهیـد، ایـن آیـه را برخوانیـد:  مـن در دنیـا و آخـرت، بیـش از خـودش بـر وی والیـت دارم. ا

نهـد،  برجـای  مالـی  کـه  مؤمنـی  هـر  پـس  دارد.‹  والیـت  خودشـان،  از  بیـش  مؤمنـان  بـر  ›پیامبـر 

گـر َدیـن یـا زمینـی از خـود بـه جـا نهـد، بـه مـن  خویشـاوندانش، هـر کـه باشـند، از او ارث برنـد؛ و ا

رسـد، کـه مـن بـدان سـزاوارترم.« ایـن روایـت را بخـاری )الّصحیـح: 190/7 ]1795/4[( بـا ذکـر سـند 

آورده اسـت. نیـز مسـلم )الّصحیـح: 4/2 ]430/3[( بـا ذکـر سـند، آن را بـه ایـن گونـه روایـت کـرده 

اسـت: »بـر زمیـن هیـچ مؤمنـی نیسـت، مگـر ایـن کـه مـن بیش از همـه بـر او والیـت دارم. پس هر 

یک از شما که َدین یا زمینی به ارث نهد، من بدان سزاوارترم.«

سخنی دیگر از رازی

رازی را سخنی دیگر است که در آن، سخت فراز و فرود داشته است. وی )نهایة العقول( 

گمان برده که هیچ یک از بزرگان نحو و لغت، آمدن مفعل با مفهوم مصدر ]میمی[ و ]اسم[ زمان 

گونی که از  و مکان، به معنای افعل با مفهوم افعل تفضیل را ذکر نکرده است. با مثال های گونا
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رازی را کـه بنیادگـذار ایـن سفسـطه اسـت، همیـن سـخن از ابوالولیـد بـن ُشـحنۀ حنفـی 

بـی بـس کـه در روض المناظـر ]199/2[ _ ضمـن بیـان رویدادهـای سـال 606 _ گفتـه اسـت: 
َ
َحل

گون، جز ادب عرب، چیره دسـت بود.« نیز ابوحّیان )الّتفسـیر: 149/4(  »رازی در دانش های گونا

 پـس از ذکـر گفتـار رازی، گویـد: »همانـا تفسـیر او بیـرون از چهارچـوب و اصـول کالم عـرب اسـت 

و بیشینۀ آن همانند سخن کسانی است که خود را حکیم می نامند.«

شـوکانی )فتـح القدیـر: 163/4 ]168/4[( در ذیـل آیـۀ »بیـم مـورز کـه از گـروه ستم پیشـگان رسـتی« 

]قصـص/25[ گفتـه اسـت: »رازی را در ایـن مـورد، اشـکاالتی بـس سـرد اسـت کـه شایسـتۀ ذکـر 

در تفسـیر سـخن خداونـد نیسـت و پاسـخ آن هـا بـر کسـی کـه انـدک دانشـی داشـته باشـد، پیـدا 

اسـت، چـه رسـد بـه دانشـور کامـل.«

و اّمـا داللـت »مفعـل« بـر زمـان و مـکان، هماننـد داللـت »افعـل« بر تفضیـل، و نیز همچون 

ویژگی همۀ مشتّقات، از آثار هیأت کلمه است و نه از خواّص جوهرِی ماّدۀ آن. این قاعده ای 

اسـت عمومـی کـه بـه طـور غالـب می توانـد معیـار باشـد، مگـر در مـوردی کـه خـالف آن از عـرب 

م 
ّ
گـر بـرای رازی مسـل یافـت گـردد کـه در آن حـال، بایـد بـه طـور خـاص معانـی آن هـا را یافـت. ا

گشـته کـه »مولـی« بـه مصـدر ]میمـی[ و ]اسـم[ زمـان و مـکان اختصـاص دارد، بایـد آمدنـش بـه 

معنـای فاعـل و مفعـول و فعیـل را هـم انـکار کنـد؛ حـال آن کـه خـود، تصریـح نمـوده کـه مولـی به 

معنـای ناصـر و معِتـق ]= اسـم فاعـل[ و معَتـق ]= اسـم مفعـول[ و حلیـف ]= صفـت مشـّبهه بـر 

وزن فعیـل[ آمـده اسـت. نیـز همـۀ عـرب در ایـن مـورد بـا وی همداسـتانند کـه مولـی بـه معنـای 

ولـّی ]فعیـل[ آمـده اسـت. همچنیـن شـماری از لغت شناسـان، این هـا را در زمـرۀ معانـی مولـی 

آورده اند: شـریک، قریب، محّب، عتیق )= آزاد شـده(، عقید )= هم پیمان(، مالک، و ملیک 

)= ُملـک دار(. از ایـن فراتـر، افـراد بی شـماری کـه قولشـان نیـز حّجـت اسـت و »اولـی« را از معانی 

»مولـی« برشـمرده اند، آن را صفـت نمی شـمارند تـا بـه ایشـان اشـکال شـود کـه معنـای تفضیـل 

خـارج از مفـاد کلمـۀ مولـی اسـت و ایـن دو بـا هـم جمـع نمی شـوند؛ بلکه مرادشـان آن اسـت که 

اسمی است برای این معنا؛ و بدین سان، دیگر خدشه ای بر سخنشان وارد نیست.

358/1
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گیریم که رازی و دنباله روان او همانند این کاربرد را در غیر کلمۀ مولی نیافته اند؛ این سبب 

نتواند بود که کاربرد آن در معنای مولی را هم انکار کنند، به ویژه با وجود این همه نصوص که 

برشمردیم. چه بسا واژه هایی که کاربردشان مخصوص یک ماّده است؛ از جمله:

_ »ِعجـاف« جمـع »اعجـف« )= الغر، ناتوان( اسـت، حـال آن که جمع افعل بر وزن ِفعال 

نیامـده، مگـر در همیـن مـاّده؛ چنـان که جوهـری )الّصحـاح ]1399/4[(؛ خود رازی )الّتفسـیر الکبیر 

غـه: 63/2 ]116/2[( بـدان تصریـح نموده انـد. در قـرآن 
ّ
]147/18[(؛ و سـیوطی )الُمزهـر فـی علـوم الل

 ]43/ وس�ن  < ]�ی ٌ ݣݣ�نݧ اٰ ٌ� ِعحب  َس�بْ َّ �نݧ ُ ݧ هݧ
ُ
کل

ݨْ
ا  �یݦَ ٍ  ِسمٰا�ن ݣݣ�تٍ رݣݣ�ٰ َ �تݧ َ َ� �ب ݣݣىݤ َس�بْ رݨٰ

َ
َمِلک ِ��نّٖٓی �

ْ
ٰاَل �ل کریم هم آمده اسـت: > َو�ت

»پادشـاه گفـت: ›همانـا هفـت گاو فربـه را می بینـم کـه هفـت گاو الغـر آن هـا را می خورنـد.‹« از همیـن دسـت 

اسـت شـعر عـرب در مـدح سـروِر مضـر، هاشـم بن عبـد مناف:
ــردم  ــرای م ــد، ب ــر بودن ــی زده و الغ ــه قحط ــان مک ــه مردم ــی ک ــم( در حال ــام )= هاش ــرِو واالمق عم

ــد آمــاده ســاخت. ــرد و تری ــرد ک ــان ُخ خویــش، ن

دارای  عـددت،  و  رددت  همچـون  متعـّدی،  مضاعـف  العیـن  مفتـوح  ماضـی  _ فعـل 
مضارع مضموم العین اسـت، مگر در سـه ماّده که مضارعشـان هم مضموم و هم مکسـور آمده 
اسـت؛ و آن هـا عبارتنـد از: »شـّد«، »نـّم«، و »عـّل«. برخـی »بـّث« را هـم بـه ایـن تعـداد افزوده انـد. 

)أدب الکاتب: ص361 ]ص369[(

_ ضمیر مثّنا و جمع در هیچ یک از صیغه های اسم فعل نمی آید، مگر در »ها« )= بگیر( 
م  کـه گفتـه شـود: »هاؤمـا«، »هاؤم«، »هـاؤّن«. در کتاب حکمت مـدار خداوند آمده اسـت: >هاوأ

ه.< »بگیرید کتاب ]اعمال[ مرا بخوانید.« ]حاّقه/19[ �ی ا�ب و� ک�ت روأ ��ت

بنگرید به: الّتذکره تألیف ابن هشام؛ و األشباه و الّنظائر فی الّنحو سیوطی ]113/2[�
_ قاعـده آن اسـت کـه مصـدر  تفاَعـَل بـر وزن تفاُعل آید، مگر در مـاّدۀ »تفاوت« که جوهری 
یت، بـه نقـل از بنـی کالب، تفـاَوت؛ و از َعْنَبـری،  نخسـت همـان را ذکـر کـرده و سـپس از ابن سـِکّ
تفـاِوت را نیـز نقـل نمـوده اسـت. از ابوزیـد، تفـاَوت و تفاِوت نقل شـده، چنان کـه در أدب الکاتب 

غه: 39/2 ]81/2[( »تفاوت« را با هر 
ّ
)ص593 ]ص510[( آمده اسـت. نیز سـیوطی )الُمزهر فی علوم الل

سه حرکت نقل کرده است.
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_ قاعده در مضارع از ماّدۀ فَعل که مضارعش مکسـور العین اسـت، آن اسـت که مضموم 

العیـن نگـردد، مگـر در وَجـد کـه بنی عامـر مضارعـش را مضمـوم العین خوانده اند؛ چنـان که در 

بید1 گفته اسـت:
َ
الّصحاح ]547/2[ آمده و شـاعر ایشـان، ل

گــر می خواســتی، دِل ]خســته و[ تشــنه را بــا جرعــه ای ]از وصــل خویــش[ ســیراب می کــردی؛ 

جرعــه ای کــه پــس از آن، هیــچ گاه تشــنگان، تشــنگی نیابنــد.

المحیـــط:343/1  )القامـــوس  فیروزآبـــادی  و  ]ص369[(  ص361  الکاتـــب:  )أدب  ابن ُقَتیبـــه 

]ص413[( بـــه همیـــن مطلـــب تصریـــح نموده انـــد. نیـــز در الُمزهـــر )49/2 ]93/2[( از ابن خالویـــه 

)شـــرح الّدریدّیـــه( نقـــل شـــده اســـت: »در زبـــان عـــرب، فَعـــل یفُعـــل کـــه فـــاء الفعـــل آن واو باشـــد، 

یافت نگردد، مگر وجد یُجد.«

بـرآورد( و أورس )= بـرگ  بـر وزن فاعـل نیامـده، مگـر ابقـل )= گیـاه  _ اسـم فاعـل از أفعـَل 

درآورد( و ایفـع )= بـه بلـوغ رسـید( کـه فاعـل آن هـا، باقـل و وارس و یافـع اسـت. در الُمزهـر )40/2 

]76/2[( چنیـن آمـده اسـت. در الّصحـاح ]182/1[ ایـن مـورد هـم افـزوده شـده اسـت: عاشـب از 

اعشـب؛ گفتـه می شـود: اعشلبت األرض )= زمیـن سـبزه دار شـد(.

_ اسـم مفعـول از افعـَل بـر وزن فاعـل نیایـد، مگـر در یـک مـاّده: أسلأمُت2 املاشلیة یف املرعلی 

گاه رهـا سـاختم( کـه مفعـول آن، سـائم )= چریـده شـده( اسـت؛ حـال آن  )= چهارپـا را در چـرا

< »در آن،  ُمو�نَ ٖس�ی
ِه �تُ �ی کـه طبـق قاعـده بایـد مسـئمه3 گفته شـود. خداوند تعالـی فرمـوده اسـت: >�نٖ

]چارپایانتـان را[ می چرانیـد.« ]نحـل/10[ کـه از ماّدۀ اسـام یسـیم اسـت. این را سـیوطی )الُمزهر: 47/2 

]88/2[( گفتـه اسـت.

هماننـد ایـن نمونه هـا از اسـتثناءات زبـان عـرب را در مخّصـص ابن سـیده و لسـان العـرب، 

فـراوان تـوان یافـت کـه سـیوطی در الُمزهـر )ج2( چهـل صفحـه از آن را آورده اسـت.

بیـد و در دیـوان َجریـر چنین آمده اسـت: »لو شـئَت قد نقَع الفؤاُد بمشـرٍب/ َیـدُع الحوائَم 
َ
1. ایـن بیـت از َجریـر اسـت و نـه ل

الَیجـدَن غلیـال« و ترجمـه بـر همین اسـاس صورت گرفت. بنگریـد به: دیوان َجریر، قصیـدۀ213.)ن.(

2. در متن چنین آمده؛ اّما أَسْمُت درست است.)ن.(

3. در متن چنین آمده؛ اّما ُمسامه درست است.)ن.(
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پاسخ رازی به این استدالل ها

رازی را در پاســخ همــۀ ایــن اســتدالل ها کــه برشــمردیم، جوابــی اســت کــه از زشــتی باطــن 

او حکایــت می کنــد. وی )نهایــة العقــول( گفتــه اســت: »و اّمــا ایــن کــه از بــزرگان لغــت نقل شــده که 

مولــی بــه معنــای اولــی آمــده، بایــد گفــت کــه آنــان هیــچ دلیلــی بــر ایــن امــر ندارنــد و هماننــد ایــن 

اخفــش و  ابوُعَبیــده  مــا،  بــاور  بــه  شــمرد.  حّجــت  لغت شناســی  در  نمی تــوان  را   نقل هــا 

 و َزّجــاج و علــی بــن عیســی کــه در آیــۀ ›جایگاهتــان آتــش اســت؛ آتــش مــوالی شــما اســت.‹ مولــی را بــه 

بیــد استشــهاد نموده انــد، دچــار ســهل انگاری گشــته اند
َ
 معنــای اولــی دانســته و بــه بیــت ل

 و بــا تحقیــق ســخن نگفته انــد؛ زیــرا بزرگانــی همچــون خلیــل و همانندانــش، ایــن معنــا را تنهــا 

در تفســیر همیــن آیــه یــا آیــه ای دیگــر بــه نحــو مرســل و بــدون ســند ذکــر نموده انــد و آن را در مآخــذ 

اصلی لغت یاد نکرده اند.«

گاه کرده که این بزرگان دچار سـهل انگاری شـده اند  کاش می دانسـتم چه کسـی رازی را آ

و راه تحقیـق نپیموده انـد. آیـا وی بـا همـۀ معانـی لغـوی نقـل شـده از بـزرگان لغـت، چنیـن رفتار 

گانـه دارد؟ آیـا جـز ایـن اسـت کـه لغت شناسـان بـرای  می کنـد یـا بـا کلمـۀ مولـی حسـابی جدا

اثبـات یـک معنـا، بـه بیتـی از عـرب یـا آیـه ای از قـرآن کریـم استشـهاد می کننـد؟ آری؛ ایشـان نیز 

همین کار را کرده اند.

کـه رازی، خـود، ایـن معنـا را از بـزرگان لغـت نقـل نمـوده، چگونـه یـاد نکـردن  پـس از آن 

کلمـه آن  خلیـل و امثـال او از ایـن معنـا را دلیـل تسـامح شـمرده اسـت؟ شـرط درسـتی یـک 

کتـاب العیـن  کتاب هـا ذکـر شـده باشـد. آیـا رازی در علـم لغـت، تنهـا بـه  کـه در همـۀ   نیسـت 

کتفا می کند؟ و امثال آن ا

از ایــن فراتــر، چــه کســی شــرط کــرده کــه در نقــل لغــت، بایــد ســند پیوســته و متّصــل 

ــا آیــۀ عزیــزی یــا حدیــث  ــر ایــن اســت کــه بــه بیــت شــعری ی ــا بنــای اهــل لغــت، جــز  ب آوْرد؟ آی

می و یــا کاربــرد شــنیده شــدۀ آن لغــت اســتناد می کننــد؟ آیــا رازی شایســته تر از اینــان 
ّ
مســل
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کســی را می شناســد کــه لغــت را از ایشــان برگیــرد؟ و چــرا او همیــن ســخن را در بــارۀ دیگــر معانــی 

عربــی کــه برایــش نقــل شــده، نمی گویــد؟ پاســخ مــن ایــن اســت: او در ایــن جــا هدفــی دارد کــه 

نمی توانــد از آن درگــذرد.

را دلیــل  اثبــات معنــای لغــوی، تنهــا وجــود آن در فرهنگ نامه هــا  بــرای  مــرد  ایــن  آیــا 

ــا توضیــح بیــت شــعری  گــر آن معنــا در تفســیر آیــه ای یــا شــرح حدیثــی و ی می شــمارد؟ یعنــی ا

آمــده باشــد، نــزد وی هیــچ بهایــی نــدارد؟ مــا دیده ایــم کــه دانشــوران در علــم لغــت، بــه ســخن 

گــر دخترکــی بیابان نشــین  گاه باشــد، اســتناد می کننــد، حّتــی ا هــر کــس کــه از ادب عــرب آ

باشــد1. نزد بیشــینۀ دانشــوران، ایمان و عدالت و بلوغ هم در این جا شــرط نیســت. َقْســَطالنی 

)إرشــاد الّســاری: 75/7 ]157/10[( گویــد: »ســخن خــود شــافعی هــم در لغــت حّجــت اســت.« 

ــت.«  ــت اس ــم حّج ــت ه ــل لغ ــی از اه ــول یک ــت: »ق ــه اس ــر: 77/1 ]129/1[( گفت ــیوطی )الُمزه س

همــو )همــان: 83/1 ]138/1[( گویــد: »از انبــاری نقــل شــده اســت کــه ســخن یــک عــادل حّجــت 

ــز او )همــان: 87/1  ــرده باشــد.« نی اســت و شــرط نیســت کــه کســی جــز او ســخن وی را تأییــد ک

ــان، لغــت ثابــت می شــود.  ــی یــک عرب زب ــا نقــل یــک اســتاد و حّت ــر آن اســت کــه ب ]144/1[( ب

همچنین او )همان: 27/1 ]59/1[( از خصائص ابن جّنی، نقل کرده است:

»هـر کـه بگویـد لغـت جـز بـا نقـل شـناخته نمی شـود، بـه خطـا رفته اسـت؛ زیـرا گاه لغت با 

برخـی قرائـن شـناخته گـردد. مثـاًل فـرد بـا شـنیدن ایـن بیـت، درمی یابد کـه ›زرافات‹ بـه معنای 

گروه ها اسـت:

طلللاروا إلیللله زرافلللات و وحدانلللاقلللوم إذا الّشلللّر أبلللدی ناجذیللله هللللم

 مردمــی هســتند کــه چــون شــّر ]= جنــگ[ بدان هــا ]چنــگ و[ دنــدان بنمایانــد، گــروه گــروه

 و تک تک، به سوی آن به پرواز درمی آیند.«

همـو یـاد کـرده کـه لغـت بـا قرینـه یـا سـخنی از شـاعری عـرب، ثابـت می شـود. ایـن منابع، 

کـی ثابـت  همگـی، در اثبـات لفـظ مولـی موجودنـد؛ اّمـا رازی نمی دانـد کـه لغـت بـا چـه مال

1. بنگرید به: الُمزهر: 83/1 و 84 ]139/1[�
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می گـردد و از ایـن رو، بیهـوده و بـا لکنـت و خـروش بی جـا سـخن می گوید. من گمان نـدارم که او 

حّتـی بـرای یکـی از پرسـش های مـا در ایـن بـاب پاسـخی داشـته باشـد.

گفتیـم کـه رازی بـر آن اسـت کـه کتـاب العیـن ایـن معنـا را ذکـر ننمـوده و ایـن، خدشـه ای بـر 

اثبات این معنا اسـت. گویا وی فراموش کرده یا خود را به فراموشـی زده که در کتاب المحصول 

فـی علـم األصـول ]195/1[ گفتـه اسـت کـه قاطبـۀ لغت دانـان کتـاب العیـن را نامعتبـر شـمرده اند. 

ایـن را سـیوطی )الُمزهـر: 47/2 و 48 ]79/1[( از  رازی نقـل کـرده اسـت.

مـن نمی دانـم مـراد از کتاب هـای اصلـی لغـت چیسـت؟ چه کسـی می تواند این نـام را به 

آن دسـته از فرهنگ هـای لغـت کـه در آن هـا بیـان الفـاظ و انطباقشـان بـا معانـی آن هـا در مقـام 

یـا  قـرآن  الفـاظ غریـب  کـه در زمینـۀ  را  و آن دسـته  حّجّیـت منظـور اسـت، اختصـاص دهـد 

حدیـث یـا ادب عـرب تألیـف شـده اسـت، از ایـن زمـره بیـرون کنـد؟ آیـا نّیـت صاحبـان ایـن 

فرهنگنامه هـا در صّحـت احتجـاج بـه آن هـا مؤّثر اسـت یا ثقه بودن و چیره دسـتی و تتّبع بسـیار 

ایشـان در کاربـرد الفـاظ، چنیـن حّجّیتـی را سـبب می شـود؟ دیدید که مولی به معنـای اولی در 

کتاب های بزرگان و پیشتازان علم و ادب آمده است.

ِعیل
َ
َعل به معنای ف

ْ
َمف

شـاه  جانـب  از  عـرب  ادبّیـات  بـه  هیاهوآمیـز  و  ُپرغوغـا  هجـوم  بررسـی  بـه  نوبـت  کنـون  ا

ولـّیاهّلل صاحـب هنـدی صاحـب الّتحفة اإلثناعشـرّیه ]ص209[ می رسـد؛ و چه گران اسـت چنین  

تنهـا  کـه داللـت حدیـث غدیـر  پنداشـته  ـت عـرب! وی چنیـن 
ّ
و مل ادبّیـات  بـرای  هجومـی 

هنگامـی تمـام اسـت کـه مولـی بـه معنـای ولـّی بـه کار رود؛ و آن گاه، اّدعـا نمـوده کـه َمفَعـل بـه 

معنـای َفِعیـل نیامـده اسـت. بدیـن ترتیـب، وی مـواردی را کـه اهـل لغت برای چنیـن کاربردی 

تصریـح نموده انـد، ناصحیـح شـمرده، همچـون: ولـّی المـرأه، ولـّی الیتیـم، ولـّی العبـد، والیـت 

سـلطان، و ولـّی العهـد )= عهـده دار حکومـت پـس از سـلطان( کـه در همـۀ آن ها ولـّی به معنای 

عهـده دار امـر اسـت.
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د  آری؛ بدیــن ســان، او از ســخن فــّراء)د. 207( )معانــی القــرآن ]161/2[( و ابوالعّبــاس ُمَبــّرَ

غفلــت ورزیــده کــه تصریــح نموده انــد ولــّی و مولــی در لغــت عــرب، دارای معنــای واحدنــد. نیــز 

غافــل مانــده کــه بــزرگان لغــت بــر ایــن مطلــب اّتفــاق دارنــد و آن را در فرهنگ نامه هــا یــاد 

کرده انــد؛ چنــان کــه در ایــن مآخــذ آمــده اســت: مشــکل القــرآن انبــاری؛ الکشــف و البیــان َثْعلبــی ]برگــۀ 

القــرآن  غریــب  ؛ صحــاح جوهــری )564/2 ]2529/6[(؛   _ ره: 286[  �ت ]�ب ا<   مولا�ن �ن�ت
أ
�< آیــۀ  _ ذیــل   ]92

ــادی )401/4 ]ص1732[(؛ الوســیط فــی تفســیر  ِسِجســتانی )ص154 ]ص311[(؛ القامــوس المحیــط فیروزآب

هایــه فــی  القــرآن المجیــد تألیــف واحــدی ]410/1[؛ الجامــع ألحــکام القــرآن ُقْرُطبــی )431/3 ]155/16[(؛ الّنِ

غریــب الحدیــث و األثــر تألیــف ابن اثیــر )246/4 ]228/5[( _ همــو گفتــه اســت: »از همیــن بــاب اســت 

ســخن عمــر بــن خّطــاب بــه علــی: ›مــوالی هــر مؤمــن گشــتی.‹« _ ؛ و تــاج العــروس )399/10( کــه در 

آن، بــه ایــن آیــه استشــهاد شــده اســت: »همانــا خداونــد مــوالی مؤمنــان اســت و کافــران را موالیــی 

نباشــد.« ]محّمــد/11[ نیــز ایــن ســخن پیامبــر؟ص؟ را گــواه آورده اســت: »هــر زنــی کــه بــدون اجــازۀ 

مــوالی خــود ازدواج کنــد، ... .« و همچنیــن حدیــث غدیــر را: »هــر کــه مــن بــر وی والیــت دارم، 
علی نیز موالی او است.«1

تأّملی در معانی مولی

علمای لغت، جز مالک و آزادکننده ]که دربردارندۀ معنای سروری است[، معنای سرور 

را نیز ]به طور مسـتقل[ برای مولی ذکر کرده اند؛ همان گونه که برای ولّی، معنای امیر و سـلطان 

 را برشـمرده اند؛ و نیـز ولـّی و مولـی را هم معنـا دانسـته اند. ]پـس مولـی دربردارنـدۀ معنـای سـرور 

و امیر اسـت و[ این هر دو، همواره دربردارندۀ معنای اولوّیت به امر هسـتند: امیر در برنامه ریزی 

نظـام اجتماعـی، ِاعمـال برخـی مقـّررات و قوانیـن بـرای تربیـت انسـان ها، و پیشـگیری از تجاوز 

آنـان بـه حقـوق یکدیگـر، بـر افـراد جامعـه اولوّیـت دارد؛ همچنـان کـه سـرور، در انجـام دادن امور 

مربـوط بـه زیردسـتانش بـر ایشـان اولوّیـت دارد. البّتـه قلمـرو ایـن دو مفهـوم، بـه تناسـب میـزان 

1. مجـال نیسـت کـه همـه یـا عمـدۀ مأخذ بسـیار فـراوان مربوط را در این جـا یاد کنیم، به ویژه که رأی شـاه صاحب هندی 
کم بها و سسـت است.
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 امیـری و سـروری، متفـاوت اسـت؛ مثـاًل فرمانـدار یـک شـهر بیـش از مسـؤول دیـوان، برتـری دارد 

و کارگزار یک استان، بیش از آن فرماندار از اختیار و قدرت برخوردار است؛ و شاهان و سالطین 

از آن همـه، قدرتمندترنـد. بیش تریـن برتـری از آِن پیامبر؟ص؟ اسـت که بر همۀ جهانیان مبعوث 

گشته و نیز جانشینی که وی برگمارده تا احکام و کیان دین را نگاهبانی کند.

گـر بـه اغمـاض، بپذیریـم کـه »اولـی بـه چیـزی« از معانـی مولـی نیسـت، نتوانیـم  مـا حّتـی ا

بپذیریـم کـه بـه ایـن دو معنـای اخیـر )امیـر و سـرور( نباشـد؛ و برآنیـم کـه در حدیـث غدیـر، ایـن 

مفهـوم در واالتریـن سـطح و گسـترده ترین قلمـرو بـه کار رفتـه اسـت. ایـن پـس از آن اسـت کـه 

دانسـتیم هیچ یک از معانی بیسـت و هفتگانۀ مولی در حدیث غدیر مراد نیسـت، مگر آن که 

مطابق با همین دو معنا باشد. آن معانی بیست و هفتگانه از این قرارند:

آزاد شده؛  آزاد کننده؛ 7.  پسر؛ 5. خواهرزاده؛ 6.  پروردگار؛ 2. عمو؛ 3. پسرعمو؛ 4.   .1 

8. بنده؛ 9. مالک1؛ 10. پیرو؛ 11. برخوردار از نعمت؛ 12. شریک؛ 13. هم پیمان؛ 14. مصاِحب؛ 

15. همسایه؛ 16. مهمان؛ 17. داماد؛ 18. نزدیک، خویشاوند؛ 19. نعمت بخش؛ 20. هم عهد؛ 

؛ کننده _  آزاد  و  مالک  مفهوم  از  غیر   _ سرور   .23 چیزی؛  به  اولی   .22 سرپرست؛  و  ولّی   .21 

 24. دوستار؛ 25. یاور؛ 26. تدبیرکنندۀ کار با چاره جویی؛ 27. عهده دار  کار. 

]1.[ از معنای نخست، کفر الزم آید؛ زیرا جز خداوند پروردگاری برای جهانیان نیست.

معنـای دوم و سـوم تـا چهاردهـم نیـز پذیرفتنـی نیسـت؛ چـرا کـه مسـتلزم دروغ در حدیـث 

غدیر اسـت.

و  باشـد؛  داشـته  بـرادری  گـر  ا بـوده،  خـود  بـرادِر  فرزنـدان  عمـوی  پیامبـر؟ص؟  زیـرا   ].2[

آنهـا[. عمـوی  ]نـه  اسـت  آن هـا  پـدِر  عمـوی  پسـر  امیرالمؤمنیـن 

]4�[ 2پیامبر؟ص؟ پسر عبداهّلل بوده و امیرالمؤمنین فرزنِد برادر او، ابوطالب، بوده است. 

1. در صحیـح بخـاری )57/5 ]1671/4[( ملیـک آمـده اسـت. َقْسـَطالنی )شـرح الّصحیـح: 77/7 ]160/10[( مـوال را بـه 
معنـای ملیـک دانسـته، زیـرا امـور مردم را سرپرسـتی می کند. نیز ابومحّمد عینی )عمدة القـاری ]170/18[( آن را چنین 

شـرح کـرده اسـت. ِعـدوی حمـزاوی هـم )الّنور الّسـاری ]57/7[( دقیقًا همین را گفته اسـت.

کـه پذیرشـش مسـتلزم دروغ نیسـت _  گانـۀ نخسـت، بـا آن  کـه از میـان معانـی چهـارده  2. معنـای سـوم »پسـر عمـو« اسـت 
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]13.[ نیـز پیامبـر بـزرگ بـا هیـچ کـس پیمـان نبسـته تـا بـه سـبب آن، عـّزت یابد؛ کـه همانا 

احتـرام و عـّزت از آِن خداونـد و رسـول او و مؤمنـان اسـت و همـۀ مسـلمانان بـه سـبب او عـّزت 

گـر هـم چنیـن  یافته انـد. پـس چگونـه ممکـن اسـت کـه در ایـن جـا، مـراد همپیمانـان باشـد؟ ا

معنایـی مـراد باشـد، مالزمـه ای در ایـن بـاب، میـان او و جانشـینش نتوانـد بـود.

]14 تــا 18.[ و اّمــا مصاِحــب و همســایه و مهمــان و دامــاد و نزدیــک، خــواه نزدیــک نســبی و 

خــواه نزدیــک مکانــی؛ هیــچ یــک نتوانــد مــراد باشــد، زیــرا بــس ســخیف اســت. ایــن ســخافت 

آن گاه بیش تــر رخ می نمایــد کــه بــه یــاد داشــته باشــیم ایــن ســخنان در آن اجتمــاع ُپرهیبــت در 

میــان راه و گرمــای ســوزنده، ادا شــد، آن هــم هنگامــی کــه پیامبــر؟ص؟ فرمــان داد تــا پیش رفتگان 

بازگردانــده شــوند1 و پس افتــادگان از آن حضــرت در آن محــل کــه هرگــز جــای منــزل گزیــدن وی 

گــر پیامبــر آن امــر  نبــود، بازداشــته شــوند؛ زیــرا وحــی خداونــد کــه بــا گونــه ای تهدیــد همــراه بــود _ ا

را ابــالغ نمی کــرد _ ، او را در آن جــا متوّقــف نمــود و ســبب شــد کــه پیامبــر؟ص؟ آن همایــش عظیــم 

را برپانمایــد، حــال آن کــه ســختی ســفر و گرمــای ســوزان  و مشــّقت و رنــج توّقــف در آن جــا، مــردم 

ــا جایــی کــه هــر یــک از آنهــا ردای خویــش را زیــر قــدم می گســتردند. در  را تکیــده نمــوده بــود، ت

چنــان حالتــی، پیامبــر؟ص؟ بــر منبــری از جهــاز شــتران فــراز می شــود و مــردم را از ســوی خداونــد 

گاه می ســازد کــه خبــر مرگــش بــه او داده شــده اســت و وی مصّمــم اســت کــه امــری را بــه آنــان  آ

ــا از  ــن و دنی ــه در دی ــری ک ــان ام ــذرد؛ هم ــت آن بگ ــاش وق ــان زندگی ــا پای ــم دارد ب ــه بی ــاند ک برس

اهّمّیتــی ســترگ برخــوردار اســت. بســی ســخیف اســت کــه پس از ایــن همه، پیامبــر؟ص؟ اموری 

بی بهــا را بــه ایشــان اعــالن نمایــد، از ایــن قــرار کــه هــر کــس وی مصاِحــب یــا همســایه یــا دامــاد یــا 

ــا _ اســت، علــی هــم چنیــن اســت.  ــه هــر یــک از آن دو معن ــِک او _ ب ــا نزدی ــزد وی و ی مهمــان ن

ســوگند بــه خــدا کــه مــا چنیــن چیــزی را حّتــی در بــارۀ انســان های سســت اندیش و کم خــرد هــم 

د گذشـت، 
ّ
1. در متـن بـا تسـامح »بحبـس المقـّدم فـی السـیر« آمـده، ولـی بـا توجـه به آن چـه در ص 33 از متن همین مجل

عبـارت را آن گونـه ترجمـه کردیم. )ن.(
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]5.[ روشـن اسـت کـه ایـن دو، از طریـق مـادر در نسـب اختالف دارند؛ پـس دایی هر یک، 

بـا دیگـری متفـاوت اسـت. از ایـن رو علـی؟ع؟ خواهـرزادۀ آن کسـی کـه پیامبـر؟ص؟ خواهـر زادۀ 

او بود، نیسـت. 

]6.[ نیز شـما نیک می دانید که هر که رسـول خدا؟ص؟ آزادش نموده، امیرالمؤمنین دیگر 

بار آزادش ننموده اسـت.

]7.[ همچنین آن دو، سـروِر همۀ آزادان از پیشـینیان تا پسـینیانند؛ پس امکان ندارد که 

خود، آزادشـدۀ هیچ آدمیزادی باشـند. 

]8.[ و نسبت دادن بندگی به آن دو را در سبکی و زشتی، به مورد پیشین عطف کنید!

]9.[ همچنیـن روشـن اسـت وصـّی _ صلـوات اهّلل علیـه _ مالـک برده هـای پیامبـر؟ص؟ نبـود؛ 

پـس در ایـن جـا، نتـوان از مولـی، معنـای مالـک را اراده کـرد. 

]10.[ نیـز پیامبـر؟ص؟ پیـرو هیـچ کـس، جـز خداونـد فرسـتندۀ خـود _ جّلـت عظمُتـه _ نبـوده و 

معنـا نـدارد کـه در میـان مـردم نـدا در دهـد کـه هر کس وی پیرو او اسـت، علی هم پیرو او اسـت. 

]11.[ همچنیـن هیـچ کـس نعمـت و مّنتـی بـر پیامبـر؟ص؟ نداشـته، بلکـه او بـر همـۀ مـردم 

مّنـت و نعمـت دارد؛ از ایـن رو، روا نباشـد کـه معنـای برخـوردار از نعمـت، مـراد گـردد. 

]12.[ نیز پیامبر؟ص؟ با هیچ کس در تجارت و جز آن شـراکت نجسـت تا جانشـینش هم 

گر شـراکتی در کار بوده  با او شـریک باشـد. افزون بر آن که اعالن چنین چیزی از سـوی پیامبر _  ا

باشـد _ از امـور بیـارزش اسـت ]پـس نمی توانـد چنین مفهومی از مولی قصد شـده باشـد[. البّته 

تجـارت آن حضـرت بـرای اّم المؤمنیـن، خدیجـه، در دوران پیـش از بعثـت، از بـاب کارگـزاری 

گـر ایـن را شـراکت بشـماریم، وصـّی؟ع؟ نـه در آن سـفرها بـا او همـراه  بـود و نـه شـراکت. حّتـی ا

بـوده و نـه در تجارتش سـهمی داشـته اسـت. 

زیـرا هـر کـه پیامبـر؟ص؟ پسـر عمـوی او باشـد، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نیز پسـر عموی او خواهـد بود  _ ، ولی بـه دالیل دیگری که 
خـود مصّنـف در ادامـه و در بـارۀ معانـی دیگـر بدان هـا اشـاره می کنـد، پذیرفتنـی نیسـت و نمی توانـد مقصـود باشـد. )ن.(
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]13.[ نیـز پیامبـر بـزرگ بـا هیـچ کـس پیمـان نبسـته تـا بـه سـبب آن، عـّزت یابد؛ کـه همانا 

احتـرام و عـّزت از آِن خداونـد و رسـول او و مؤمنـان اسـت و همـۀ مسـلمانان بـه سـبب او عـّزت 

گـر هـم چنیـن  یافته انـد. پـس چگونـه ممکـن اسـت کـه در ایـن جـا، مـراد همپیمانـان باشـد؟ ا

معنایـی مـراد باشـد، مالزمـه ای در ایـن بـاب، میـان او و جانشـینش نتوانـد بـود.

]14 تــا 18.[ و اّمــا مصاِحــب و همســایه و مهمــان و دامــاد و نزدیــک، خــواه نزدیــک نســبی و 

خــواه نزدیــک مکانــی؛ هیــچ یــک نتوانــد مــراد باشــد، زیــرا بــس ســخیف اســت. ایــن ســخافت 

آن گاه بیش تــر رخ می نمایــد کــه بــه یــاد داشــته باشــیم ایــن ســخنان در آن اجتمــاع ُپرهیبــت در 

میــان راه و گرمــای ســوزنده، ادا شــد، آن هــم هنگامــی کــه پیامبــر؟ص؟ فرمــان داد تــا پیش رفتگان 

بازگردانــده شــوند1 و پس افتــادگان از آن حضــرت در آن محــل کــه هرگــز جــای منــزل گزیــدن وی 

گــر پیامبــر آن امــر  نبــود، بازداشــته شــوند؛ زیــرا وحــی خداونــد کــه بــا گونــه ای تهدیــد همــراه بــود _ ا

را ابــالغ نمی کــرد _ ، او را در آن جــا متوّقــف نمــود و ســبب شــد کــه پیامبــر؟ص؟ آن همایــش عظیــم 

را برپانمایــد، حــال آن کــه ســختی ســفر و گرمــای ســوزان  و مشــّقت و رنــج توّقــف در آن جــا، مــردم 

ــا جایــی کــه هــر یــک از آنهــا ردای خویــش را زیــر قــدم می گســتردند. در  را تکیــده نمــوده بــود، ت

چنــان حالتــی، پیامبــر؟ص؟ بــر منبــری از جهــاز شــتران فــراز می شــود و مــردم را از ســوی خداونــد 

گاه می ســازد کــه خبــر مرگــش بــه او داده شــده اســت و وی مصّمــم اســت کــه امــری را بــه آنــان  آ

ــا از  ــن و دنی ــه در دی ــری ک ــان ام ــذرد؛ هم ــت آن بگ ــاش وق ــان زندگی ــا پای ــم دارد ب ــه بی ــاند ک برس

اهّمّیتــی ســترگ برخــوردار اســت. بســی ســخیف اســت کــه پس از ایــن همه، پیامبــر؟ص؟ اموری 

بی بهــا را بــه ایشــان اعــالن نمایــد، از ایــن قــرار کــه هــر کــس وی مصاِحــب یــا همســایه یــا دامــاد یــا 

ــا _ اســت، علــی هــم چنیــن اســت.  ــه هــر یــک از آن دو معن ــِک او _ ب ــا نزدی ــزد وی و ی مهمــان ن

ســوگند بــه خــدا کــه مــا چنیــن چیــزی را حّتــی در بــارۀ انســان های سســت اندیش و کم خــرد هــم 

د گذشـت، 
ّ
1. در متـن بـا تسـامح »بحبـس المقـّدم فـی السـیر« آمـده، ولـی بـا توجـه به آن چـه در ص 33 از متن همین مجل

عبـارت را آن گونـه ترجمـه کردیم. )ن.(

)642(
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احتمــال نمی  دهیــم، چــه رســد بــه آن عقــل اّول و انســان کامل کــه پیامبر حکمــت و خطبه پرداز 

بالغــت بــوده اســت. ایــن، دروغــی بــس زشــت اســت کــه ارادۀ هــر یــک از ایــن معانــی بــه پیامبــر 

اســالم؟ص؟ نســبت داده شــود. بــه فــرض ارادۀ ایــن گونــه معانــی، بایــد دیــد کــه این هــا چــه 

فضیلتــی بــرای امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه شــمار می رونــد تــا دیگــران بــه او تهنیــت و شــادباش گوینــد 

گــر خــود از آن  ــر شــتران ســرخ موی ترجیــح دهــد _  ا ــاص در حدیثــش1، آن را ب ــن ابووّق و ســعد ب

گــر بــه  برخــوردار بــود _ و آن را دوستداشــتنی تر از دنیــا و همــۀ آن چــه در آن اســت بدانــد، حّتــی ا

مانند عمر نوح، عمر کند؟

رسـول  کـس  هـر  کـه  نیسـت  برقـرار  مالزمـه ای  هیـچ  نعمت بخـش؛  معنـای  اّمـا  و   ].19[

بـه  بلکـه  باشـد؛  او  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ هـم نعمت بخـِش  بـه وی نعمـت بخشـیده،  خـدا؟ص؟ 

ضـرورت روشـن اسـت کـه چنیـن نیسـت. مگـر مقصـود ایـن باشـد هـر کـه پیامبـر؟ص؟ بـا دیـن و 

هدایت و تهذیب و ارشاد و عّزت در دنیا و نجات در آخرت، نعمتبخش وی باشد، علی؟ع؟ 

نیـز در همـۀ ایـن مـوارد، نعمتبخـش او اسـت؛ چـرا کـه جانشـین وی و آشـکارکنندۀ ]حقایـق[ از 

جانـب او و نگاهـدار شـریعت و تبلیغگـر دیـن او اسـت و بـه همیـن سـبب، خداونـد بـا وی دیـن 

را کمـال بخشـیده و بـا ایـن اعـالن آشـکار، نعمـت را تمـام فرمـوده اسـت. پـس ایـن معنـا در ایـن 

حالـت، از معنـای امامـت کـه مـا در پی آنیم جدا نیسـت و تنها بـا معانی ای که ما در پی اثبات 

آنهـا هسـتیم، برابـری میکنـد.

]20.[ و اّمـا هم عهـد؛ الجـرم مـراد از آن، بسـتن معاهداتـی بـا برخـی قبائـل بـرای صلـح یـا 

یـاری متقابـل اسـت. پـس معنـا نـدارد کـه امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز هم عهد آنها باشـد؛ جـز این که 

او در همـۀ کرده هـا و نکرده هـای پیامبـر، تابـع او اسـت ]پـس بـا ایـن توضیـح، می تـوان گفـت 

امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ نیـز هـم عهـد آنهـا اسـت[؛ در ایـن صـورت همـۀ مسـلمانان در ایـن ویژگـی بـا 

امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ برابرنـد و معنـا نـدارد کـه پیامبر تنها از او یاد کنـد، آن هم با آن اهتمام وصف 

د )ص38-41( بنگرید.
ّ
1. به همین مجل
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بـرای  خـدا؟ص؟  رسـول  کـه  معاهـدات  آن  در  علـی ؟ع؟  کـه  شـود  اراده  کـه  آن  مگـر  شـده. 

سامان بخشـی سـلطنت اسـالمی و حفـظ دولـت از فروپاشـی بـا آشـوبها و هـرج و مـرج منعقـد 

کرده، نقش داشـته اسـت. پس او نیز مانند خود پیامبر؟ص؟ می تواند در آن معاهدات دخالت 

کنـد. همچنیـن می تـوان گفـت مـراد آن اسـت کـه علـی نیـز دارای همـان اوصـاف و ویژگی هـای 

پیامبر؟ص؟ اسـت؛ چنان که گاه تعبیر »عقید الکرم« و »عقید الفضل« به معنای کریم و فاضل 

فـی که ذوق عربی آن را نمی پذیرد. آن گاه، مفهوم سـخن پیامبر؟ص؟ 
ّ
بـه کار رود؛ هـر چنـد بـا تکل

ایـن اسـت: »هـر کـس نـزد وی، مـن دارای فضائلـی هسـتم، بایـد در بـارۀ علـی نیـز ایـن بـاور را 

داشته باشد.« 

پـس در ایـن صـورت معنـای هم عهـد بـا آن معنـا کـه مـا از مولـی قصـد می کنیـم، نزدیـک 

اسـت. نزدیکتریـن وجـه بـه صـواب آن اسـت کـه از هم عهـد، پیمان هایـی اراده شـود کـه پیامبر 

بـا مسـلمانانی کـه بـا وی بیعـت نمودنـد، بسـته بـود؛ در گـردن نهـادن بـه دینـش و تـالش در راه 

مصالـح آن و دفـاع از آن. پـس مانعـی نیسـت کـه از لفـظ مولـی، هم عهد بدین معنا قصد شـود؛ 

چـرا کـه عبـارت دیگـری اسـت از آن کـه گفتـه شـود: »علـی جانشـین و امـام پـس از مـن اسـت.«

]24 و 25.[1 مولی به معنای دوستار و یاور

گـر ایـن دو معنـا بـرای مولـی منظـور گـردد، الجـرم مـراد، برانگیختـن مـردم بـه دوسـتی و  ا

یـاوری علـی اسـت کـه از مؤمنـان بـه پیامبـر؟ص؟ و حامیـان او بـوده؛ و یـا هـدف، فرمـان دادن بـه 

علی؟ع؟ برای دوسـت داشـتن مؤمنان و یاری آن ها اسـت. در هر یک از این دو حالت نیز این 

جملـه یـا خبـری اسـت و یـا انشـائی.

بـر مؤمنـان، امـری بیهـوده  احتمـال نخسـت، یعنـی خبـردادن از وجـوب محّبـت علـی 

1. همـان گونـه کـه در پـی می آیـد، جنـاب مؤلـف در بررسـی معانـی »مولـی« بـه ترتیـب پیـش نمی رونـد و بحـث از آن معانی 
را اندکـی پـس و پیـش کرده انـد. مناسـب بـود کـه معنـای 22. اولـی بـه چیـزی، در انتهـا و پـس از گفت و گو در بـارۀ معانی 

دیگـر یـاد شـود؛ چنـان که معلوم اسـت. )ن.(

365/1

)644(
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اسـت و امـری نادانسـته نـزد آنـان نبـوده کـه تبلیـغ نشـده باشـد تـا پیامبـر در آن هنـگام بـه تبلیـغ 

آن امـر شـود، و سسـتی در ایـن تبلیـغ، بـه منزلـۀ تبلیـغ نکردن هیچ چیزی از رسـالت تلقی شـود 

_ چنان که در صریح قرآن حکیم آمده اسـت. _ و مردم به سـبب آن بازداشـته شـوند و به خاطر 

آن، چنـان اجتمـاع پرهیبتـی در آن موقعّیـت سـخت و قرارناپذیـر منعقـد گـردد و آن گاه ]پس از 

انجامـش[ دیـن بـه آن کامـل شـود و بـا آن نعمـت تمـام گـردد و پـروردگار خشـنود شـود، چنان که 

گویـی چیـزی جدیـد آورده شـده اسـت و آن چـه کـه پیش تـر نبوده و مسـلمانان نمی دانسـته اند، 

تشـریع گشـته؛ و سـپس آن شادباشـگویان ایـن گونـه بـه او شـادباش گوینـد: »مـوالی مـن و هـر 

مـرد و زن مؤمـن گشـتی.« در حالـی کـه ایـن رفتـار نشـاندهندۀ پدیـد آمـدن امـری عظیـم در آن 

روز بـود کـه گوینـده پیـش از آن هنـگام، آن را نمی دانسـته اسـت. چـه طـور ایـن گونـه نباشـد، در 

حالـی کـه تـا پیـش از آن، در لحظه هـای شـب و اطـراف روز، ایشـان ایـن سـخن خداونـد تعالـی 

را برمی خوانده انـد: »مـردان و زنـان مؤمـن، برخـی دوسـت و یـاور برخـی دیگرنـد.« ]توبـه/71[ و نیـز ایـن 

سـخن خداونـد را قـراءت می نموده انـد: »جـز ایـن نیسـت کـه مؤمنان با هـم برادرند.« ]حجـرات/10[ 

ایـن آیـه نشـان می دهـد کـه مؤمنان بایـد همانند برادران، بـه هم مهر ورزند. ما شـأن پیامبر بزرگ 

خـود را برتـر از تبلیـغ چنیـن مطلـب بیارزشـی هماننـد ایـن می دانیـم؛ و خداونـد حکیـم را از این 

گونـه بیهوده گری هـای شـبیه ایـن منـّزه میدانیـم.

احتمـال دوم، یعنـی انشـاء کـردن وجـوب دوسـتی و یـاوری علـی بـا آن سـخن، کـه ایـن نیز 

در بیارزشـی، دسـت کمی از احتمال اّول ندارد؛ زیرا تا آن روز امری نبوده که انشـاء نشـده باشـد 

و حکمـی کـه تشـریع نشـده باشـد تـا نیـاز بـه بیـان انشـائی آن باشـد، چنـان کـه دانسـتید. از ایـن 

گذشـته، بنـا بـر ایـن دو احتمـال، آن حضـرت؟ص؟ بایـد می فرمـود: »هـر کـه مـوالی مـن اسـت، 

مـوالی علـی نیـز هسـت، یعنـی دوسـتار و یـاورش _ یا باید باشـد _ .« پس این هـر دو احتمال، از 

مفـاد ایـن لفـظ بیروننـد. شـاید سـبط ابن جـوزی )تذکـرة الخـواّص: ص19 ]ص32[( هـم بـه همیـن 

یـاور  بـه معنـای  ایـن حدیـث،  را در  مولـی  لفـظ  »نتـوان  کـه گفتـه اسـت:  نظـر داشـته  مطلـب 

دانست.« تمام گفتار وی در جای خود، خواهد آمد.

)645(
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از ایـن فراتـر، وجـوب دوسـتی و یـاوری بـه این معنـا، مخصوص امیرالمؤمنین؟ع؟ نیسـت 

و همـۀ مسـلمانان را بـه نحـو یکسـان دربرمی گیـرد. پـس چـه نیـازی بـوده کـه امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ 

گر مراد،  بـدان مختـص گـردد و چنیـن اهتمامـی برای بیان این سـخن به کار بسـته شـود؟ و اّمـا ا

دوسـتی و یـاوری مخصـوص باشـد کـه از سـطح افـراد عـادی فراتـر رود، چـون وجـوب پیـروی و 

فرمان پذیری و تسـلیم شـدن به وی، این همان معنای حّجت بودن و امامت اسـت؛ به ویژه با 

عنایـت بـه هم طـرازی  ایـن معنـای از مولـی بـا مولوّیـت پیامبـر؟ص؟ با عبـارِت »من کنـُت مواله«. 

و روشـن اسـت کـه جدایـی انداختـن میـان مولوّیـت پیامبـر؟ص؟ و علـی در ایـن گفتـار، باطـل 

شـمردن آن اسـت.

یـاوری  بـودن دوسـتی و  بـه واجـب  اّمـا در بـارۀ احتمـال سـوم، یعنـی خبـردادن پیامبـر  و 

مسـلمانان بـرای علـی؛ بایـد گفـت کـه در ایـن فـرض، پیامبـر؟ص؟ بایـد علـی را خبـر مـی داد و بـر 

کیـد می ورزیـد، نـه ایـن کـه سـخن در ایـن بـاره را بـه عمـوم شـنوندگان برسـاَند. همیـن گونه  آن تأ

اسـت احتمـال چهـارم، یعنـی انشـاء کـردن وجـوب دوسـتی و یـاری مسـلمانان بر علـی. چرا که 

در ایـن صـورت، پیامبـر؟ص؟ نیـازی نداشـت کـه چنـان اهتمامـی ورزد و خطبه بخواَنـد و از مردم 

بخواهـد کـه بشـنوند و از آنـان بخواهـد کـه آن را بـه دیگـران برسـانند، مگـر این که گفته شـود مراد 

وی آن بوده که بدین سـان، عواطف جمع مسـلمانان را به سـوی وی جلب کند و دوستیشـان 

به علی را اسـتوارتر سـازد، آن گاه که بدانند علی دوسـتار و یاور ایشـان اسـت تا از او پیروی کنند 

و در هیـچ امـری بـا او مخالفـت نکننـد و هیـچ سـخنش را هرگـز  واپـس نزننـد.

و از ایــن کــه پیامبــر؟ص؟ ســخنش را بــا فــراز »مــن کنــُت مــواله« آغــاز کــرده درمییابیــم کــه از 

معنــای دوســتی و یــاری چیــزی اراده نشــده اســت، مگــر بــه همــان حــّدی کــه خــود پیامبــر؟ص؟ 

از ایــن دو معنــا برخــوردار اســت؛ زیــرا دوســتی و یــاری او نســبت بــه اّمتــش، ماننــد ایــن دو مفهــوم 

در بــارۀ آحــاد مؤمنیــن نیســت، چــرا کــه آن حضــرت؟ص؟ اّمــت خویــش را دوســتار اســت، پــس 

)646(آنهــا را یــاری می کنــد، از آن جهــت کــه راهبــر دیــن و دنیاشــان و ولــّی امرشــان و نگاهبــان حریــم و 
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گــر آن حضــرت بــرای اّمتــش چنیــن  حافــظ کیانشــان و اولــی بــر ایشــان از خودشــان اســت. پــس ا

کندنــد و وحــوش درنــده بــه آن هــا  نبــود و چنیــن رفتــار نمی کــرد، گرگ هــای متجــاوز آنهــا را می پرا

حملــه ور می شــدند و دســت بیگانــگان از هــر ســو بــر آنــان دراز می گشــت؛ پــس چــه یورشــهایی 

کــه از هــر ســو صــورت می گرفــت، و چــه اموالــی کــه بــه غــارت می رفــت، و چــه جان هــا کــه گرفتــه 

کنــده شــدن چنیــن جامعــه ای، هــدف  می شــد، و چــه حرمتهــا کــه دریــده می شــد. پــس بــا پرا

خداونــد در گســترش دعــوت اســالمی و گســتردن پهنــۀ دیــن و برافراشــتن ســخن بلنــد خداونــد، 

گــر کســی در محّبــت و یــاوری تــا ایــن حــّد فرارفتــه باشــد، همــو خلیفــۀ  نقــض می گشــت. پــس ا

خداونــد در زمینــش و جانشــین رســول او اســت. و بنــا بــر ایــن فــرض، معنــای مولــی جــز آن چــه 

ما گفتیم را برنمی تابد.

معناهایی که می توان از حدیث غدیر برداشت کرد

از آن معناهایـی کـه گفتیـم، تنهـا این هـا باقـی می مانـد: ]21.[ ولـّی و سرپرسـت، ]22�[ 

اولـی بـه چیـزی، ]23.[ سـرور _ غیـر از مفهـوم مالـک و آزاد کننـده _ ، ]26.[ تدبیرکننـدۀ کار بـا 

چارهجویی، و ]27.[ عهده دار کار.

]21.[ و اّمـا ولـّی و سرپرسـت؛ الزم اسـت کـه از آن، تنهـا معنـای اولـی برداشـت شـود؛ زیـرا 

دیگـر معانـی آن دارای صّحـت نیسـت، چنـان کـه پیش تـر نشـان دادیـم.

]23.[ و اّمـا سـرور1 بـه معنـای یـاد شـده ]یعنـی غیـر از مفهـوم مالـک و آزاد کننـده[؛ ایـن از 

معنـای اولـی بـه چیـزی جـدا نیسـت؛ زیـرا سـرور کسـی اسـت که بر دیگـران مقـّدم باشـد، به ویژه 

کـه در ایـن جـا، پیامبـر؟ص؟ نخسـت خـود را سـرور می شـمارد و آن گاه، پسـرعمویش را بـه همیـن 

سـیاق سـرور می خواَنـد. و ممکـن نیسـت کـه چنیـن سـروری ای را از نـوع برتری هایـی بدانیـم کـه 

گیـر دینـی اسـت کـه پیـروی از آن بـر همـۀ  بـا سـتم و زور فراهـم می آیـد؛ بلکـه مـراد، سـروری فرا

زیردسـتان واجـب اسـت. 

گرفت، این را از معانی موال دانسته اند. که شمارشان را نادیده نتوان  1. بسیاری از بزرگان تفسیر و حدیث و لغت 
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ــن  ــر: 210/6 ]74/23[( ایـ ــیر الکبیـ ــی؛ رازی )الّتفسـ ــا چاره جویـ ــدۀ کار بـ ــا تدبیرکننـ ]26.[ و اّمـ

معنـــا را از قّفـــال نقـــل کـــرده، آن گاه کـــه ایـــن ســـخن خداونـــد تعالـــی را شـــرح نمـــوده اســـت: »و بـــه 

خداونـــد تمّســـک کنیـــد کـــه او مـــوالی شـــما اســـت.« ]حـــج/78[ وی ســـخن قّفـــال را چنیـــن نقـــل کـــرده 

بـــی، 
َ
اســـت: »او مـــوالی شـــما اســـت؛ یعنـــی ســـرور و اختیـــاردار کار شـــما اســـت.« نیـــز ســـعید َچل

مفتـــی روم؛ و شـــهاب الّدین احمـــد َخفاجـــی در حاشیه شـــان بـــر تفســـیر بیضـــاوی همیـــن 

ســـخن را یـــاد کرده انـــد. صاحـــب الّصواعـــق المحرقـــه )ص25 ]ص43[( آن را از معانـــی حقیقـــی 

مولـــی دانســـته و کمال الّدیـــن جهرمـــی )ترجمـــۀ الّصواعـــق المحرقـــه(؛ محّمـــد بـــن عبدالّرســـول 

معـــات( همیـــن راه را رفته انـــد. اّمـــا 
ّ
َبْرَزْنجـــی )الّنواقـــض للّروافـــض ]برگـــۀ 8 و 9[( و شـــیخ عبدالحـــق )الل

در ایـــن جـــای، نمی  تـــوان مـــراد از آن را جـــز کســـی دانســـت کـــه اختیـــاردار کارهـــا اســـت و خداونـــد 

ـــواع  ـــه راه نجـــات رهنمـــون می گـــردد و در ان واجـــب فرمـــوده کـــه از او پیـــروی شـــود و همـــو بشـــر را ب

اختیـــارداری امـــور جامعـــۀ انســـانی، بـــر دیگـــران اولـــی اســـت. چنیـــن کســـی جـــز پیامبـــِر مبعـــوث 

ـــده و  ـــب ش ـــش واج ـــته و اطاعت ـــن گش ـــب او تعیی ـــد، از جان ـــان خداون ـــه فرم ـــه ب ـــی ک ـــده و امام ش

ســـخن و عملـــش از او جدایـــی نـــدارد، نتوانـــد بـــود: »و بـــه خواهـــش نفـــس خـــود ســـخن نمی  گویـــد؛ 

سخن وی چیزی نیست جز وحیی که به او القا می شود.« ]نجم/3 و 4[

ــته اســـت. در  د از معانـــی مولـــی دانسـ ــّرَ ــا عهـــده دار کار؛ ایـــن را ابوالعّبـــاس ُمَبـ ]27.[ و اّمـ

ـــه  ـــی ب ـــّی و مول ـــد: »ول ـــد/11[ وی گوی ـــت.« ]محّم ـــان اس ـــوالی مؤمن ـــد م ـــا خداون ـــه: »همان ـــن آی ـــرح ای ش

ـــدگان ســـزاواری داشـــته، امـــور ایشـــان را  ـــر آفری یـــک معناینـــد؛ و مـــراد از آن هـــا، کســـی اســـت کـــه ب

سرپرســـتی کنـــد.1« بـــر همیـــن رأینـــد: ابوالحســـن واحـــدی )الوســـیط فـــی تفســـیر القـــرآن المجیـــد 

]122/4[(؛ ُقْرُطبـــی )الجامـــع ألحـــکام القـــرآن: 232/4 ]مـــج2/ج149/4[( _ در شـــرح ایـــن آیـــه: »بلکـــه 

هایـــه فـــی غریـــب الحدیـــث و األثـــر: 246/4  خداونـــد مـــوالی شـــما اســـت.« ]آل ِعمـــران/150[ _ ؛ ابن اثیـــر )الّنِ

]229/5[(؛ َزبیـــدی )تـــاج العـــروس: 399/10(؛ و ابن منظـــور )لســـان العـــرب ]401/15[( اینـــان گفته انـــد: 

کرده است. 1. شریف مرتضی )الّشافی ]219/2[( این را از وی نقل 
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»از همیـــن قبیـــل اســـت ایـــن حدیـــث: ›هـــر زنـــی کـــه بـــدون اجـــازۀ مـــوالی خـــود ازدواج کنـــد، 

عقـــدش باطـــل اســـت.‹ _ و در نقلـــی: › ��� بـــدون اجـــازۀ ولـــّی خـــود ��� .‹ _ و در ایـــن جـــا، مـــراد 

از مولـــی یـــا ولـــّی، سرپرســـت امـــور او اســـت.« نیـــز بـــر ایـــن رأینـــد: بیضـــاوی )الّتفســـیر: 505/1 

]408/1[( ضمـــن شـــرح ایـــن آیـــه: »]مصیبتـــی بـــه مـــا نرســـد، جـــز[ آن چـــه خداونـــد بـــر مـــا مقـــّرر فرمـــوده 

ــه  ــه: »و بـ ــن آیـ ــیر ایـ ــان: 114/2 ]98/2[( در تفسـ ــو )همـ ــه/51[ همـ ــا اســـت.« ]توبـ ــوالی مـ ــت؛ و او مـ اسـ

خداونـــد تمّســـک کنیـــد کـــه او مـــوالی شـــما اســـت.« ]حـــج/78[ همـــو )همـــان: 530/2 ]505/2[( در شـــرح 

ــلیم:  ــل الّسـ ــاد العقـ ــادی )]إرشـ ــعود ِعمـ ـ ــما اســـت.« ]تحریـــم/2[ ابوالّسُ ــوالی شـ ــد مـ ــه: »و خداونـ ــن آیـ ایـ

208/8 و 266[، حاشـــیۀ تفســـیر رازی: 183/8( ضمـــن تفســـیر ایـــن آیـــه: »و خداونـــد مـــوالی شـــما اســـت.«؛ 

همـــو در تفســـیر ایـــن آیـــه: »آن مـــوالی شـــما اســـت.« ]حدیـــد/15[؛ راغـــب )المفـــردات فـــی غریـــب القـــرآن 

]ص533[( احمـــد بـــن حســـن زاهـــد درواجکـــی )الّتفســـیر( _ از او نقـــل شـــده اســـت: »مولـــی در 

 لغـــت، بـــه کســـی گوینـــد کـــه عهـــده دار منافـــع تـــو اســـت؛ پـــس وی مـــوالی تـــو اســـت کـــه

رو،  همیـــن  از  می نمایـــد.  یـــاری  دشـــمنانت  بـــر  را  تـــو  و  می کنـــد  رســـیدگی  کارهایـــت  بـــه    

چـــه  هـــر  بـــه  کلمـــه  ایـــن  آن گاه،  شـــده اند.  خوانـــده  مولـــی  هـــم  آزادکننـــده  و   پســـرعمو 

ــاس  ــاف ]476/4[(؛ ابوعّبـ ــری )الکّشـ ــته اســـت.« _ ؛ َزَمْخَشـ ــالق گشـ ــد، اطـ ــزی باشـ ــراه چیـ همـ

ــق  ــل و حقائـ ــدارک الّتنزیـ ــفی ]مـ ــی )د. 680( )الّتلخیـــص(؛ َنَسـ ــیبانی َکواشـ ــف َشـ ــن یوسـ ــد بـ احمـ

الّتأویـــل: 144/1[ در تفســـیر ایـــن آیـــه: »تـــو مـــوالی مایـــی.« ]بقـــره/286[؛ نیشـــابوری )غرائـــب القـــرآن 

]101/28[( در تفســـیر ایـــن آیـــات: »تـــو مـــوالی مایـــی.« و »پـــس بدانیـــد کـــه همانـــا خداونـــد مـــوالی شـــما 

 اســـت.« ]انفـــال/40[ و »آن مـــوالی شـــما اســـت.« همچنیـــن َقْســـَطالنی ]إرشـــاد الّســـاری: 438/5[

روایـــت  و مســـلم  بخـــاری  و  کـــه در صفحـــۀ 356 گذشـــت  پیامبـــر؟ص؟  ذیـــل حدیـــث    در 

 کرده انـــد: » ��� مـــن مـــوالی اویـــم.« گفتـــه اســـت: »یعنـــی مـــن ولـــّی آن مـــرده هســـتم و امـــور 

ْیـــن ]ص64 و 348[( همیـــن رأی را دارد، آن گاه کـــه 
َ
او را عهـــده دارم.« نیـــز ســـیوطی )تفســـیر الجالل

ـــد مـــوالی شـــما  ـــا خداون ـــو مـــوالی مایـــی.«؛ »پـــس بدانیـــد کـــه همان ـــات را تفســـیر نمـــوده اســـت: »ت ایـــن آی
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اســـت.« ]انفـــال/40[؛ »مـــا را مصیبتـــی نرســـد، جـــز آن چـــه خداونـــد بـــرای مـــا مقـــّرر فرمـــوده اســـت؛ او مـــوالی مـــا 

ــراه اســـت،  ــا اولوّیـــت همـ ــواره بـ ــز همـ ــا ]= سرپرســـت کار[ نیـ ــن معنـ ــه/51[ پـــس ایـ اســـت.« ]توبـ

به ویـــژه بـــه معنایـــی کـــه پیامبـــر؟ص؟ بـــرای خـــود برشـــمرده، بدیـــن فـــرض کـــه ایـــن معنـــا را اراده 

فرموده باشد.

]22.[ و اّمـا مـا پـس از وارسـی دقیـق منابـع لغت و کتاب های ادبی و دانشـنامه های عربی 

بـه ایـن نتیجـه رسـیده ایم کـه تنهـا معنـای حقیقـی کلمـۀ مولـی ایـن اسـت: »اولـی بـه چیـزی.« 

ایـن معنایـی اسـت کـه دربردارنـدۀ همـۀ آن معانی دیگر اسـت و به گونـه ای، در مفهوم هر یک از 

بـه  از آن معانـی اطـالق نمی شـود، مگـر  بـر هیـچ یـک  آن هـا لحـاظ شـده اسـت. لفـظ مولـی 

تناسب همین معنا1:

1. پروردگار سبحان بیش از هر نیروی چیرۀ دیگر، بر آفریدگانش اولی است؛ همۀ جهانیان 

را به حکمت خویش آفریده، با خواست خود، کار آنان را اداره می کند.

2. عمـو بیـش از همـگان بـرای نگاهبانـی از برادرزادگانـش و مهـرورزی بـه ایشـان، اولوّیـت 

دارد و جانشـین پـدر آن هـا اسـت کـه بـر همـه کـس در ایـن بـاب اولـی اسـت.

3. پسـرعمو بـرای وحـدت و همدسـتی بـا عمـوزادۀ خـود، بـر همـه اولـی اسـت؛ زیـرا آن دو 

شاخه های یک درختند.

4. پسـر در اطاعـت از پـدر و فروتنـی نـزد او، بـر همـه اولـی اسـت؛ کـه خداونـد تعالـی فرمـوده 

اسـت: »در برابـِر آن دو، از روی مهربانـی، بـال تواضـع فـرود آور.« ] اسـراء/24[

5. خواهـــرزاده نیـــز بـــرای فروتنـــی نـــزد دایـــی خـــود کـــه هم تـــِن مـــادر او اســـت، بـــر دیگـــران 

اولـــی اســـت.

کرده انـد، عمـل نمی کننـد و معانـی را  کـه پیش تـر یـاد  1. جنـاب مؤلـف ایـن جـا نیـز در برشـماری معانـی مولـی، بـه ترتیبـی 
کرده انـد. )ن.( اندکـی و پـس و پیـش 
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6. آزادکننده برای لطف ورزیدن به آزاد شده اش، بر دیگران اولی است.

ـــا  ـــرای قدردانـــی از رفتـــار نیـــِک آزادکننـــدۀ خـــود و ســـپاس گزاری از وی ب 7. آزاد شـــده هـــم ب

فرمانبـــرداری فروتنانـــه از او، بـــر دیگـــران اولـــی اســـت.

8 . بنـــده هـــم بـــرای اطاعـــت نمـــودن از مـــوالی خـــود، بـــر دیگـــران اولی اســـت؛ و ایـــن، 

وظیفـــۀ او اســـت کـــه ســـعادتش بـــا آن تحّقـــق می یابـــد.

9. مالـــک بـــرای نگاهبانـــی از بردگانـــی کـــه در تصـــّرف او اســـت، بـــر دیگـــران اولـــی اســـت تـــا 

کارشـــان را بـــدون ظلـــم ورزیـــدن در حّقشـــان، اداره نمایـــد.

10. پیرو برای یاوری کسی که از او تابعّیت می کند، بر دیگران اولی است.

نعمت بخـــِش  از  ســـپاس گزاری  بـــرای  شـــده،  بخشـــیده  بـــدو  نعمتـــی  کـــه  کســـی   .11

خویـــش، بـــر دیگـــران اولـــی اســـت.

ـــه شـــریک خـــود،  ـــرای رعایـــت حقـــوق شـــراکت و جلوگیـــری از زیان رســـانی ب 12. شـــریک ب

ـــر دیگـــران اولـــی اســـت. ب

13. در بـــارۀ هم پیمـــان، موضـــوع بـــس روشـــن اســـت. او بـــرای حراســـت از هم پیمـــان 

خویش و دورنمودن تجاوز از وی، اولی است.

14. مصاِحب هم برای ادا نمودن حقوق مصاِحبی، بر دیگران اولی است.

ــر دوردســـتان  ــایه بـــرای حفـــظ همـــۀ حقـــوق همســـایگی، بـ 15. بـــه همیـــن ســـان، همسـ

اولـــی اســـت.

16. نیـــز مهمـــان، بـــرای قدردانـــی از کســـانی کـــه بـــه آنـــان پنـــاه بـــرده و بـــه ساحتشـــان پناهنـــده 

شـــده و در کنارشـــان امنّیـــت یافتـــه، بـــر دیگـــران اولـــی اســـت.
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ـــاوری و تقویـــت  ـــد یافتـــه و ی ـــان پیون ـــا آن ـــرای رعایـــت حقـــوق کســـانی کـــه ب 17. دامـــاد هـــم ب

ـــدران ســـه تـــن هســـتند: پـــدری  ـــگان اولـــی اســـت. در حدیـــث آمـــده اســـت: »پ ـــر بیگان ایشـــان، ب
ـــو دانـــش بیامـــوزد.«1 ـــه ت ـــو دهـــد؛ و پـــدری کـــه ب ـــه ت ـــو را ایجـــاد کنـــد؛ پـــدری کـــه دختـــر ب  کـــه نطفـــۀ ت

18. فـــرد نزدیـــک هـــم بـــرای دفـــاع از حقـــوق نزدیـــکان و کوشـــیدن بـــرای حفـــظ منافـــع ایشـــان نیـــز 

بـــر دیگـــران اولـــی اســـت.

19. نعمت بخـش بـرای لطف ورزیـدن و افـزودن بـر نیکویـی خـود، در حـِقّ کسـی کـه بـدو 

نعمـت داده، بـر دیگـران اولـی اسـت.

20. هم عهـد ماننـد هم پیمـان، در یـاری کـردن بـه کسـی کـه بـا وی عهـد بسـته، بـر دیگـران 

اولی اسـت.

21 و 22. دوستار و یاور هم برای دفاع از دوست و یار خود، بر دیگران اوالیند.

23 و 24 و 25 و 26. در بـارۀ ولـّی و سـرور و تدبیرکننـدۀ کار بـا چاره جویـی و عهـده دار کار، 

پیش تـر توضیـح داده شـد.

بدیـــن ترتیـــب، مولـــی تنهـــا یـــک معنـــا دارد کـــه عبـــارت اســـت از »اولـــی بـــه چیـــزی«. البّتـــه 

گـــون تفـــاوت دارد؛ پـــس دارای اشـــتراک معنـــوی  ایـــن اولوّیـــت بـــه حســـب کاربـــرد آن در مـــوارد گونا

ـــای  ـــتلزم وضع ه ـــی مس ـــتراک لفظ ـــه اش ـــرا ک ـــت؛ چ ـــب تر اس ـــی مناس ـــتراک لفظ ـــه از اش ـــت ک اس

ـــر وجـــود آن هـــا  فـــراوان اســـت کـــه اصـــل، نبـــوِد آن وضع هـــا در جایـــی اســـت کـــه نـــّص صریحـــی ب

یافت نشود.

پیـــش از مـــا بخشـــی از ایـــن نظرّیـــه را شـــمس الّدین بـــن ِبْطریـــق )الُعْمـــده: ص56 ]ص112[( 

 اعـــالن نمـــوده اســـت. وی از برجســـتگان هم کیـــش مـــا در ســـدۀ ششـــم بـــوده اســـت. گفتـــار

تـــراوش می نمایـــد؛ زیـــرا    برخـــی از دانشـــوران اهـــل ســـّنت نیـــز بخشـــی از همیـــن مفـــاد را 

گاه منظور از آن، حدیث معصوم ؟ع؟  نیست.)غ.( که  گفتارهای پیشینیان است  1. این سخن از 
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ــر نموده انـــد، شـــبیه مناســـباتی اســـت کـــه   مناســـباتی کـــه بـــرای تعـــدادی از معانـــی مولـــی ذکـ
ما برشمردیم.1

چنـــان کـــه ایـــن مطلـــب در گفتـــار برخـــی از دانشـــوران در بـــاب مفـــاد حدیـــث غدیـــر 

ــر  ــر ســـند در الّصحیـــح )ص197 ]436/4[( آمـــده، بـ ــا ذکـ ــه بـ خواهـــد آمـــد، ایـــن روایـــت مســـلم کـ

ـــه ســـرور  ـــد بنـــده ای ب ـــد: »نبای ـــت نمای ـــی، دالل ـــی از مول ـــادِر معنـــای اول آن چـــه گفتیـــم، یعنـــی تب

خـــود گویـــد: ›مـــوالی مـــن!‹« نیـــز در حدیـــث ابومعاویـــه افـــزوده شـــده اســـت: »همانـــا کـــه خداونـــد 

 مـــوالی شـــما اســـت.« چندیـــن تـــن از بـــزرگان علـــم حدیـــث، ایـــن حدیـــث را در تألیفـــات 

خود آورده اند.

قرائن تعیین کنندۀ مّتصل و منفصل

تـا ایـن جـا، مجـال هیـچ تردیدی برای پژوهندگان باقی نمانده اسـت کـه مولی به معنای 

کنون  اولی به چیزی می آید و دسـت کم یکی از معانی آن و دارای اشـتراک لفظی با آن اسـت. ا

می گوییـم کـه قرائـن مّتصـل و منفصلـی در ایـن حدیـث یافـت می شـوند کـه نشـان می دهنـد 

معنایـی جـز ایـن، از کلمـۀ مولـی در این جا اراده نشـده اسـت.

قرینلللۀ نخسلللت: در مقّدمـــۀ حدیـــث غدیـــر، ایـــن ســـخن پیامبـــر؟ص؟ آمـــده اســـت: »آیـــا مـــن 

بیـــش از شـــما بـــر خودتـــان والیـــت نـــدارم؟« _ البّتـــه برخـــی عبـــارات بـــا مضمـــون مشـــابه هـــم 

 در نقل هـــای دیگـــر آمـــده اســـت. _ ســـپس ایـــن بیـــان را بـــر آن ســـخن بنـــا نمـــود: »پـــس هـــر کـــه 

مـــن بـــر وی والیـــت دارم، علـــی نیـــز مـــوالی او اســـت.« ایـــن را بســـیاری از دانشـــوران ســـّنی و 

شـــیعه نقـــل نموده انـــد. برخـــی از حافظـــان و بـــزرگان اهـــل ســـّنت کـــه آن را روایـــت کرده انـــد، از 

ایـــن قرارنـــد:

3. َنسائی. 2. ابن ماجه.   1. احمد بن حنبل. 

1. بنگریـد بـه مطالبـی کـه مـا از درواجکـی و جـز او نقـل کردیـم؛ و نیـز آن چـه کـه از سـبط ابن جـوزی و جـز او خواهـد آمـد. در 
آن بخـش، بسـیاری از آرای هماننـد آرای آن دو در میـان سـخنان داننشـوران خواهـد آمـد.
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6. طبری. 5. ابوَیْعلٰی.   4. َشیبانی.  

9. ابن ُعْقَده. 8 . َطحاوی.   7. ِترِمذی.  

12. َطَبرانی. 11. ابوحاِتم.   10. َعْنَبری.  

15. داَرُقْطنی. 14. ابن بّطه.   13. َقطیعی.  

18. َثْعلبی. 17. حاکم.   16. ذهبی.  

21. بیهقی. 20. ابن َسّمان.   19. ابوُنَعیم.  

24. ابن َمغاِزلی. 23. ِسِجستانی.   22. خطیب.  

عی.
َ
27. ِخل 26. عاصمی.   25. َحْسکانی. 

30. بیضاوی. 29. خوارزمی.   28. َسْمعانی. 

33. ابوموسی. 32. ابن عساکر.     .
ّ

31. مال

36. ضیاءالّدین. 35. ابن اثیر.   34. ابوالفرج.  

39. تفتازانی. 38. گنجی.   37. ِقزُاوْغلی. 

42. َحموینی1� 41. َوّصابی.   40. محّب الّدین. 

45. زرندی. 44. ولّی الّدین.   43. ایجی.  

48. شهاب الّدین. 47. شریف.   46. ابن کثیر.  

51. ابن َصّباغ. 50. َمْقریزی.   49. َجَزری.  

54. ابن َحَجر. 53. میبدی2�   52. َهیَثمی.  

57. کمال الّدین. 56. َسْمهودی.   55. اصیل الّدین. 

60. سیوطی. 59. شیخانی.   58. َبَدخشی. 

63. سهاَرْنُپوری. 62. ابن باکثیر.   بی.  
َ
61. َحل

64. ابن َحَجر مکی.3 

وئی آمده است.)م.( 1. در چاپ مرکز الغدیر، حّمُ

2. در چاپ مرکز الغدیر، میبذی آمده است.)م.(

3. در چاپ مرکز الغدیر، چند مورد در شماره گذاری جا به جا شده و به سبب آن اشاره نرفته است.)م.(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 1( 610

ـدات 
ّ
آن گاه کـه از طریق هـای حدیـث غدیـر از صحابـه و تابعیـن سـخن گفتیـم، بـه مجل

و صفحـات کتاب هـای ایـن بـزرگان اشـاره نمودیـم. در ایـن میـان، شـماری از دیگـر راویـان نیـز 

هسـتند کـه ایـن گفتـار را بـه ذکـر نـام یکایـک آن هـا درازا نمی بخشـیم. از ایـن گذشـته، گروهـی 

پرشـمار از دانشـوران شـیعه نیـز هسـتند کـه تعدادشـان را شـمار نتـوان کـرد.

م است که از اعتراف به آن هیچ گریزی نیست؛ چنان 
ّ
این مقّدمه چندان صحیح و مسل

گر مراد پیامبر؟ص؟ از کالم خود، چیزی  که چندین تن از همین بزرگان به آن تصریح نموده اند.1 ا

جز همان بوده باشد که در مقّدمه بیان فرموده، مستلزم آن است که گفتارش گسیخته و اجزای 

آن نامربوط و بیرون از قلمرو بالغت باشد؛ و ما او را از چنین لغزشی مبّرا می شماریم، که وی 

فصیح تریِن بلیغان و بلیغ تریِن عرب بوده است. با پذیرفتن اصل وحدت مضمون در گفتار آن 

بزرگوار _ در سخن وی که جز از وحی سرچشمه نمی گیرد، حق نیز همین است. _ چاره ای جز 

آن نیست که بپذیریم معنا در مقّدمه و متن این کالم یکسان است.

وضـوح  را  مطلـب  ایـن  ]ص32[(  ص20  الخـواّص:  )تذکـرة  حنفـی  ابن جـوزی  سـبط  گفتـار 

و روشـنی بیش تـر می بخشـد. وی پـس از برشـماری معانـی ده گانـۀ مولـی و ذکـر کـردن معنـای 

»اولـی« در رتبـۀ دهـم، گویـد: »مـراد از ایـن حدیـث، اطاعـت مخصـوص اسـت. پـس وجـه دهـم 

منظـور اسـت کـه همـان ›اولـی‹ اسـت. بدین ترتیب، معنا چنین اسـت: ›هر که من نسـبت به 

او از خـودش اولـی هسـتم، علی هـم چنیـن اسـت.‹« حافـظ ابوالفـرج یحیـی بـن سـعید ثقفـی 

اصفهانـی )مـرج البحریـن( بـه همیـن مطلـب تصریـح نمـوده و پـس از روایـت کردن ایـن حدیث با 

سـندش از اسـتادانش، چنیـن آورده کـه رسـول خدا؟ص؟ دسـت علـی را برافراشـت و فرمـود: »هـر 

کـه مـن ولـّی او هسـتم و از خـودش بـر وی اوالیـم، علـی هـم ولـّی او اسـت.« پـس دانسـته شـد کـه 

همـۀ معانـی بـه وجـه دهـم بازمی گـردد. ایـن سـخن رسـول خدا؟ص؟ هـم تأییـد کننـدۀ همیـن 

مطلـب اسـت: »آیـا مـن بیـش از مؤمنـان بـر خودشـان والیـت نـدارم؟« پـس ایـن حدیـث، نّصـی 

است صریح در اثبات امامت علی و لزوم فرمانبری از وی.

گفتاری در پیرامون سند حدیث غدیر. کنندۀ حدیث غدیر؛ و  1. بنگرید به این دو بخش: صحابۀ روایت 
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ـؤول: ص16( تصریـح نمـوده اسـت کـه گروهـی لفـظ مولـی را  ابن َطلحـۀ شـافعی )مطالـب الّسَ

در حدیـث غدیـر بـر اولـی حمـل کرده انـد. هماننـد ایـن جمله هـا در جـای خـود، بـه خواسـت 

خداونـد خواهـد آمـد.

قرینللۀ دوم: در ذیــل حدیــث غدیــر آمــده اســت: »بارخدایــا! دوســت بــدار و یــاری کــن هــر کــه 

او را دوســت بــدارد و یــاری کنــد؛ و دشــمنی ورز بــا هــر کــه بــا او دشــمنی ورزد.« و در برخــی 

طریق هــای آن، ایــن عبــارت هــم آمــده اســت: »و یــاورش را یــاری کــن؛ و هــر کــه یــاری اش را 

فرونهــاد، یــاری اش را فرونــه.« و یــا عباراتــی کــه همیــن مضمــون را می رســاَند. مــا پیش تــر راویــاِن 

بســیاِر ایــن ســخن را برشــمردیم؛ پــس گفتــار را بــه بازگویــی نــام ایشــان درازا نمی بخشــیم. در 

صفحــات 266-281 ضمــن کلمــات مســتند در بــاب ســند حدیــث غدیر، دیدید که بســیاری 

از دانشــوران، مجموعــۀ حدیــث غدیــر مشــتمل بــر ذیــل آن را صحیــح شــمرده اند. پژوهشــگران 

می تواننــد همیــن ذیــل را قرینــه ای بــر مّدعــای مــا شــمارند، بــا وجوهــی کــه جــز بــا معنــای اولوّیِت 

مستلزم امامت سازگار نیست:

یـک. در آن هنـگام کـه پیامبـر؟ص؟ موهبت خداوند سـبحان به جانشـین خـود در اعطای 

مقـام بلنـد رهبـری عـاِمّ اّمـت و امامت مطلق پس از خویش را اعالن نمود، خود می دانسـت که 

گون  ایـن امـر آن گاه تحّقـق می یابـد که نیروها و یاورانی فـراوان فراهم آیند و کارگزاران مناطق گونا

از ایـن فرمـان پیـروی کننـد. نیـز  وی می دانسـت کـه در آن اجتمـاع، کسـانی هسـتند کـه بـه علی 

حسـد می ورزنـد _ چنـان کـه در قـرآن کریـم آمـده اسـت.1 _ و گروهی به او کین تـوزی می کنند؛ و در 

زمـرۀ منافقـان کسـانی یافـت می شـوند کـه به دلیـل خون خواهی های جاهلی، با علی دشـمنی 

می ورزند. آری؛ پیامبر؟ص؟ می دانسـت که پس از وی، حرص و آِز  برخی کسـان سـبب می شـود 

که در پی ریاسـت خواهی و افزون طلبی برآیند و علی هم به مقتضای حق، درخواسـت ایشـان 

کـه خداونـد بـه آنـان بخشـیده، حسـد می ورزنـد؟« ]نسـاء/54[ ابن َمغاِزلـی )المناقـب  1. »آیـا بـر مـردم بـه سـبب فضیلتـی 
]ص267[(؛ ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: 236/2 ]220/7[(؛ و َحْضَرمـی شـافعی )الّرشـفه: ص27( تصریـح 

کـه ایـن آیـه در شـأن علـی و فضیلـت علمـی وی نـازل شـده اسـت. نموده انـد 
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را اجابـت نمی نمایـد، چـرا کـه آنـان از تجربـه و کفایـت بهـره ندارند؛ و به همین سـبب، ایشـان از 

وی رویگـردان و بـا او دشـمن می شـوند. هرآینـه رسـول خدا؟ص؟ خـود، بـه اجمـال، ایـن حالـت را 

گـر علـی را بـه امیـری گیریـد _ و نمی بینمتـان کـه چنیـن کنیـد _ او را  پیشـگویی نمـوده بـود: »ا

گـر علی را پـس از من به خالفت  هدایتگـِر هدایت یافتـه خواهیـد یافـت.« و در عبارتـی فرمـود: »ا

برگیریـد _ و نمی بینمتـان کـه ایـن گونـه کنیـد _ او را هدایتگـر هدایت یافتـه خواهیـد یافـت.« _ 

بنگرید به صفحات 12 و 13 از کتاب حاضر. _

از این رو، پیامبر؟ص؟ دوستار و یاور وی را دعا نمود و دشمن و فروگذارندۀ یاری او را نفرین 

کـرد تـا مگـر کار خالفـت برایـش سـامان یابـد و مـردم بداننـد که دوسـتی بـا وی، دوسـتی خداوند 

سـبحان را جلـب می کنـد و دشـمنی بـا او و فرونهـادن یـاریاش، خشـم و غضـب خداونـد را  

فراهـم مـی آورد؛ شـاید ایـن سـبب گـردد تـا مـردم بـه حـق و اهـل حـق بگراینـد. چنیـن دعایـی بـا 

ایـن لفـظ عـام، جـز در بـارۀ فـردی بـا چنیـن شـأنی سـازگار نیسـت. از ایـن رو اسـت کـه در بـارۀ 

عمـوم مؤمنـان کـه خداونـد محّبـت آنـان بـه یکدیگـر را واجـب فرمـوده، ایـن سـخن نقـل نشـده 

اسـت؛ چـرا کـه دوری ایشـان از هـم هرگـز بـه حـّدی نرسـد که مسـتلزم چنیـن دعایی باشـد. این 

باشـد اّمـت  امـام  و  اسـالم  رهنمـای  و  دیـن  پشـتوانۀ  کـه  اسـت  کسـی  شـامل  تنهـا  دعـا   گونـه 

 و رویگردانی از وی سبب گردد که نیروی حق تضعیف یابد و رشتۀ اسالم گسسته شود.

دو. ایـن دعـا دارای سـه گونـه عمومّیـت اسـت: هـم یکایک افراد را دربرمی گیـرد و هم تمام 

زمان هـا و مکان هـا را شـامل می شـود. آن چـه عمومّیـت افـرادی آن را نشـان می دهـد، کلمـۀ 

موصـوِل »َمـن« اسـت؛ و آن چـه عمومّیـت زمانـی و مکانـی آن را حکایـت می کنـد، آن اسـت که 

ـق حـذف شـده اسـت. از ایـن عمومّیـت می توان بـه عصمت امام ؟ع؟ پی بـرد؛ زیرا بدین 
ّ
متعل

 معنـا اسـت کـه بـر هـر کـس و در هـر زمـان و هـر حـال، واجـب اسـت کـه دوسـتار و یـاور او باشـد 

و از دشـمنی بـا وی و فرونهـادن یـاری اش دوری گزینـد. ایـن، مسـتلزم آن اسـت کـه امـام در همـه 

 حـال از گنـاه مبـّرا باشـد و جـز حـق نگویـد و جـز بـه حـق رفتـار نکنـد و جـز بـا حـق همـراه نباشـد؛ 
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چـرا کـه هـرگاه، از وی معصیتـی سـر زنـد، الزم اسـت کـه بـه سـبب آن عمـل نادرسـت، بـا وی 

کنـون کـه پیامبـر؟ص؟ در سـخن خویـش هیـچ اسـتثناء  دشـمنی شـود و یـاری اش تـرک گـردد. ا

زمانـی یـا حالتـی قائـل نشـده، درمی یابیـم کـه امـام در همـۀ حـاالت و زمان هـا، دارای صفـت 

پرهیـز از گنـاه اسـت. کسـی کـه چنیـن صفتـی دارد، بایـد امـام گردد؛ زیرا زشـت اسـت که کسـی 

کـه از وی فروتـر اسـت، امـام او گـردد _ چنـان کـه در مباحث مربوط، آمده اسـت _ و هرگاه، کسـی 

امـام باشـد، بـر مـردم از خودشـان اولـی اسـت.

سـه. ایـن دعـا را پیامبـر؟ص؟ در ذیـل کالم خویـش آورده و طبق قاعـده، باید میان این ذیل 

بـا صـدر کالم تناسـب باشـد. بـه موجـب ایـن تناسـب، هـدف پیامبـر؟ص؟ از بیـان ایـن مطلب، 

ایجـاد تکلیـف بـرای حاضـران مبنـی بـر اطاعـت از امام و دوسـت داشـتن وی بوده اسـت. پس 

ایـن دعـا مشـتمل بـر ترغیـب مـردم بـه اطاعـت از امـام و فروتنـی نـزد وی، و پرهیـز دادن ایشـان از 

مخالفت با او و سـرپیچی از  اوامر  وی اسـت. این مفهوم تحّقق نمی یابد، مگر آن گاه که مولی 

گر معنا چنین بود، تنها درمی یافتیم  را به معنای اولی بدانیم و نه به معنای دوستار و یاور؛ زیرا ا

کـه هـر کـس محبوب یا منصوِر رسـول خدا؟ص؟ اسـت، محبوب یا منصوِر علی؟ع؟ نیز هسـت؛ 

پـس تناسـب کالم اقتضـا می نمـود کـه ایـن دعـا، بـرای علـی باشـد، مـادام که به وظیفۀ دوسـتی 

ف گردند.
ّ
و یاوری اقدام کند، نه آن که همۀ مردم به دوستاری و پرهیز از دشمنی اش مکل

البّتـه ممکـن اسـت گفتـه شـود کـه با فـرض پذیرش معنـای دوسـتار و یاور، غـرض آن بوده 

کیـد بـر دوسـتی و یـاوری علـی نسـبت بـه همـۀ افـراد اّمـت در هـر زمـان و مـکان، روابـط  کـه بـا تأ

دوسـتانه میـان امـام و اّمـت تقویـت گـردد. ایـن همـان حالتـی اسـت کـه پیامبـر؟ص؟ بـا مـردم 

کنـون علـی را جانشـین خویـش در میان مردم سـاخته اسـت؛ پس با حفـظ این رابطه  داشـته و ا

کـت رهـا می گـردد و از هـر بیمـی نجـات می یابـد و از هر فرومایگـی در امان  اسـت کـه اّمـت از هال

می ماَنـد، چنـان کـه میـان شـاهان و مـردم، و امیـران و مأمـوران بایـد چنیـن باشـد. از آن جـا کـه 

محّبـت و یـاری در پیامبـر؟ص؟ بدیـن گونـه بـوده، بایـد در کسـی کـه جانشـین او اسـت، نیـز بـه 
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گـر ایـن توضیـح را پـس از همراهی با  همیـن منـوال باشـد؛ وگرنـه، سـاختار کالم درهـم می ریـزد. ا

مخالفان بپذیریم، بر همان معنای امامت و اولی بودن داللت دارد.

گون اسـت که حافظان حدیث، آن را مّتصل  دعای ذیل حدیث غدیر دارای الفاظ گونا

بـه اصـل حدیـث، بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد و جز با معنایی کـه ما برای مولـی در نظر گرفتیم، 

سازگار نیست.

قرینلۀ سلوم: پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »ای مـردم! بـه چـه چیـز گواهـی دهیـد؟« گفتنـد: »گواهـی 

دهیـم کـه معبـودی جـز خداونـد نیسـت.« فرمـود: »از آن پـس؟« گفتنـد: »و ایـن کـه محّمـد بنـده 

مـوالی  رسـولش  و  »خداونـد  گفتنـد:  کیسـت؟«  شـما  »ولـّی  فرمـود:  اسـت.«  رسـول خداوند  و 

ماینـد.« پیامبـر؟ص؟ بـا دسـت خویـش بر بـازوی علی بزد و او را برخیزاْند و فرمـود: »هر که خداوند 

و رسـولش مـوالی اوینـد، ایـن هـم مـوالی او اسـت ... .«

ایـن اسـت لفـظ َجریـر کـه عبـارت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و زیـد بـن ارقـم و عامـر بـن لیلـی هـم 

یفـة بـن َاسـید، بـا سـند صحیـح، آمـده اسـت: »پیامبـر؟ص؟ 
َ

نزدیـک بـه آن اسـت. در لفـظ ُحذ

رسـول او  و  بنـده  محّمـد  و  نیسـت  خداونـد  جـز  معبـودی  کـه  نمی دهیـد  گواهـی  ›آیـا  فرمـود: 

اسـت؟‹ ... گفتنـد: ›آری؛ بـه ایـن گواهـی می دهیـم.‹ فرمـود: ›بارخدایـا! گـواه بـاش!‹ سـپس 

فرمـود: ›ای مـردم! همانـا خداونـد مـوالی مـن اسـت و من مـوالی مؤمنانم. و من بـر مؤمنان اولی 

از خودشـان هسـتم. پـس هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، ایـن نیـز مـوالی او اسـت.‹ _ و مـرادش، 

ـد: ص22 و 26 و 27 و 33 و 47 و 55�
ّ
علـی بـود. _ « بنگریـد بـه: همیـن مجل

در ایـن جـا، والیـت در ردیـف گواهـی بـه یگانگـی خداونـد و رسـالت آمـده و در پـی والیـت 

مطلق خداوند و رسـولش یاد شـده اسـت. پس ممکن نیسـت که مراد از آن، چیزی جز امامت 

باشد که مستلزِم اولی بودن بر مردم از خودشان است.

کبر به پاس کامل  قرینلۀ چللارم: در دنبالـۀ حدیـث غدیر، پیامبر؟ص؟ ایـن گونه فرمود: »اهّلل ا

سـاختن دیـن و تمـام کـردن نعمـت و خشـنودی پـروردگار بـه رسـالت مـن و والیـت علـی بـن 
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ـمَطین: 315/4[ چنیـن آمـده اسـت: »اهّلل  وئـی ]َفراِئـد الّسَ ابی طالـب.« در لفـظ شـیخ اإلسـالم َحّمُ
کبـر! والیـت علـی پـس از مـن، کمال بخـش پیامبـرِی مـن و کامـل کننـدۀ دین خداوند اسـت.«  ا

د: ص43 و 165 و 231 و 232 و 233 و 235�
ّ
بنگرید به: همین مجل

راسـتی؛ کـدام امـر اسـت کـه در ردیـف رسـالت جـای دارد و بـا آن، دیـن خداونـد کمـال 
کامل کـردن  کـه  امامتـی  مگـر  می گـردد،  خشـنود  پـروردگار  و  می شـود  کامـل  نعمـت  و  می یابـد 
رسالت و کمال ترویج و استواری پایه هایش، موکول به آن است؟ پس هر که چنین مسؤولّیت 

مقّدسـی را بـر دوش کشـد، بـر مـردم بیـش از خودشـان اولـی اسـت.

گـون ایـن مطلـب را  قرینلۀ پنجلم: پیـش از بیـان موضـوع والیـت، پیامبـر؟ص؟ بـا الفـاظ گونا
فرمود: »نزدیک اسـت که به سـوی پروردگارم فراخوانده شـوم و او را اجابت نمایم و از شـما جدا 
شـوم.« چنـان کـه گذشـت، حافظـان حدیـث ایـن عبارات را فـراوان نقـل نموده انـد. بنگرید به: 

ـد: ص26 و 27 و 30 و 32 و 33 و 34 و 36 و 47 و 176�
ّ
همیـن مجل

این عبارت نشان می دهد که رسول خدا؟ص؟ می دانسته که بخش مهّمی از رسالتش بر 
گر این  جای مانده و بیم دارد که اجل مهلتش ندهد و نتواند این مهم را به انجام رساَند؛ و ا
وظیفه را انجام ندهد، رسالتش ناتمام می ماند. پس از این اهتمام بسیار، رسول خدا؟ص؟ تنها 
ک نهاد خود که علی _ صلوات اهّلل علیه _ سرسلسلۀ ایشان  از والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ و خاندان پا
است، یاد نمود، چنان که در نقل مسلم ]الّصحیح: 25/5[ آمده است. آیا ممکن است که این 
مسؤولّیت مهم جز همان امامتی باشد که در کتاب های »صحیح« بدان تصریح شده است و آیا 

صاحب این والیت، جز آن کسی است که بر مردم از خودشان اولی است؟

قرینلۀ ششلم: چنـان کـه در صفحـۀ 274 گذشـت، رسـول خدا؟ص؟ پـس از بیـان والیـت 
علـی؟ع؟ فرمـود: »بـه مـن شـادباش گویید؛ به من شـادباش گویید؛ که همانـا خداوند تعالی مرا 
ویـژۀ نبـّوت و خاندانـم را ویـژۀ امامـت فرمـود.« ایـن بیـان صریـح داللـت دارد کـه مـراد از مولـی، 
همـان امامـت مخصـوص خانـدان پیامبـر؟ص؟ اسـت کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ سـرور و پیشـگام 

ایشان است و همو در آن موقعّیت، مراِد کالم پیامبر؟ص؟ بوده است.

از ایـن فراتـر، شـادباش گفتـن و بیعـت و دسـت بـه دسـت دادن، آن هـم تـا سـه روز پیاپی _ 
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بـا معنـای خالفـت و اولوّیـت سـازگار  چنـان کـه در صفحـات 269-283 آمـده اسـت _ جـز 

نیسـت. از ایـن رو اسـت کـه ابوبکـر و عمـر بـه دیـدار امیرالمؤمنیـن؟ع؟ آمـده، والیـت او را تبریـک 

گشـود  لـب  بـدان  پیامبـر؟ص؟  کـه  اسـت  مولوّیـت  معنـای  همـان  دهنـدۀ  نشـان  ایـن   گفتنـد. 

و دارندۀ چنین اولوّیتی جز همان کسی نیست که بر مردم از خودشان اولی است.

قرینلۀ هفتلم: پیامبـر؟ص؟ پـس از بیـان والیـت، فرمـود: »بایـد هـر کـه حاضـر اسـت، بـه هـر کـه 

غایـب اسـت، اطـالع دهـد.« _ چنـان کـه در صفحـات 33 و 160 و 198 گذشـت. _ آیـا می تـوان 

کنـون بـر رسـاندن مطلبی بـه غایبان  گمـان کـرد کـه وی ضمـن چنـان اهتمامـی بـه ابـالغ پیـام، ا

کیـد می ورزیـده کـه همـگان بـر اسـاس کتـاب و سـّنت بـا آن آشـنا بـوده و می دانسـته اند کـه  تأ

مسـلمانان بایـد دوسـتار و یـاور یکدیگـر باشـند؟ مـن گمـان نـدارم کـه حّتـی سسـت خردان هـم 

بـر چنیـن بـاوری باشـند. بی تردیـد، همـگان گوینـد کـه الجـرم امـری مهـم در میـان بـوده کـه تا آن 

هنـگام فرصـت ابـالغ آن پیـش نیامـده بـود و مسـلمانان دیگـر کـه در آن اجتماع حاضـر نبودند، 

از آن بی خبـر می ماندنـد. و ایـن، چیـزی نیسـت جـز همـان امامـت که دین به آن کمـال می یابد 

و نعمـت بـه آن کامـل می شـود و پـروردگار خشـنود می گـردد. برداشـت حاضـران آن همایـش هم 

چیـزی جـز ایـن نبـود و رسـول خدا؟ص؟ در آن همایش بزرگ برای بیان چنین مسـؤولّیت مهّمی، 

لفظـی جـز مولـی نیافـت؛ کـه آن هـم بـا هیـچ معنایـی جـز اولی برابر نیسـت.

قرینلۀ هشلتم: در لفـظ ابوسـعید و جابـر کـه در صفحـات 43 و 232 و 233 و 234 و 237 

پـاس کمـال  بـه  کبـر  ا فرمـود: »اهّلل  بیـان والیـت،  از  پـس  کـه پیامبـر؟ص؟  آمـده اسـت  ذکـر شـد، 

بخشـیدن دیـن و تمـام کـردن نعمـت و خشـنودی پـروردگار بـه رسـالتم و والیـت علـی پـس از 

مـن.« نیـز در لفـظ َوْهـب کـه در صفحـۀ 60 یـاد شـد، آمـده اسـت: »همانـا او پـس از من ولّی شـما 

اسـت.« در لفـظ علـی هـم کـه در صفحـۀ 165 بیـان کردیم، ایـن عبارت آمده اسـت: »او ولّی هر 

مؤمـن پـس از مـن اسـت.«

کـم ]المسـتدرک علی الّصحیحین:  نیـز ِترِمـذی ]الّسـنن: 590/5[ و احمـد ]المسـند: 489/6[ و حا

ابن ابی َشـیبه  و  ص109[  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ :  خصائـص  45/5؛  الکبـری:  الّسـنن   [ َنسـائی  و   ]144/3
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]المصّنـف: 79/12[ و طبـری و بسـیاری دیگـر از حافظـان، بـا طریق هـای صحیـح از پیامبـر؟ص؟ 

نقـل کرده انـد: »همانـا علـی از مـن اسـت و مـن از اویـم؛ و او ولـّی هـر مؤمـن پس از من اسـت.« _ در 

لفظ دیگر: »او پس از من، ولّی شما است.« _

ابوُنَعیم اصفهانی )ِحلیة األولیاء: 86/1( و دیگران1 به سندهای صحیح، از رسول خدا؟ص؟ 

 روایـت نموده انـد: »هـر کـه شـاد گـردد از ایـن کـه بـه سـان مـن زندگـی کنـد و همچـون مـن بمیـرد 

و در بهشـت جاودانـی سـکونت یابـد کـه پـروردگارم نهالـش را برکاشـته، بایـد در پی مـن، علی را 

دوسـت بـدارد و یـاری کنـد و بـه امامـان پـس از مـن اقتـدا نمایـد؛ کـه همانـا ایشـان خانـدان منند 

کـه از طینـت مـن آفریده شـده اند ... .«

یفه 
َ

ُحذ از  ثقه،  راویان  و  صحیح  سند  ذکر  با   )86/1 األولیاء:  )ِحلیة  اصفهانی  ابوُنَعیم  نیز 

و زید و ابن عّباس، از پیامبر؟ص؟ روایت کرده است: »هر که شادمان شود از این که به حیات من 

زنده باشد و به مرگ من بمیرد و به آن شاخۀ یاقوت که خداوند آن را آفریده و به لفِظ ›باش‹ 

ایجادش نموده، چنگ زند، باید پس از من علی بن ابی طالب را ولّی خویش قرار دهد.«

ایـن گونـه تعابیـر نشـان می دهـد کـه والیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ دارای مرتبـه ای هم طـراز بـا 

رسـالت پیامبر؟ص؟ با حفظ تفاوت از لحاظ تقّدم زمانی و اولوّیت اسـت؛ خواه مراد از عبارت 

»پـس از مـن« َبعدّیـت زمانـی باشـد و خـواه رتبـه ای. پـس نمی تـوان از لفـظ مولـی، معنایـی جـز 

گـر مـراد از مولـی بـا ایـن قیـد ]= ِمن  اولـی بـر مـردم در همـۀ شـؤون ایشـان، برداشـت کـرد؛ چـرا کـه ا

بعـدی[ را یـاری و محّبـت بدانیـم، حدیـث دگرگونـی می پذیـرد و بـه جـای آن کـه مایـۀ افتخـار 

باشـد، نوعـی کاسـتی بـه شـمار مـی رود، چنـان کـه پوشـیده نیسـت.

قرینلۀ نللم: پیامبـر؟ص؟ پـس از ابـالغ والیـت، فرمـود: »بارخدایـا! تـو بـر ایشـان گواهـی کـه من 

پیام را ابالغ نمودم و دلسـوزانه اندرز دادم.« این که پیامبر؟ص؟ خداوند را به شـهادت گرفته که 

پیـام را ابـالغ نمـوده و دلسـوزانه انـدرز داده، مسـتلزم آن اسـت کـه در آن روز، امـری جدید را ابالغ 

کـرده باشـد کـه پیـش از آن، بـه مـردم نرسـانده بوده اسـت. از این گذشـته، دیگر معانـی مولی که 

1. المستدرک علی الّصحیحین: 139/3.)غ.(

377/1

بـا معنـای خالفـت و اولوّیـت سـازگار  چنـان کـه در صفحـات 269-283 آمـده اسـت _ جـز 

نیسـت. از ایـن رو اسـت کـه ابوبکـر و عمـر بـه دیـدار امیرالمؤمنیـن؟ع؟ آمـده، والیـت او را تبریـک 

گشـود  لـب  بـدان  پیامبـر؟ص؟  کـه  اسـت  مولوّیـت  معنـای  همـان  دهنـدۀ  نشـان  ایـن   گفتنـد. 

و دارندۀ چنین اولوّیتی جز همان کسی نیست که بر مردم از خودشان اولی است.

قرینلۀ هفتلم: پیامبـر؟ص؟ پـس از بیـان والیـت، فرمـود: »بایـد هـر کـه حاضـر اسـت، بـه هـر کـه 

غایـب اسـت، اطـالع دهـد.« _ چنـان کـه در صفحـات 33 و 160 و 198 گذشـت. _ آیـا می تـوان 

کنـون بـر رسـاندن مطلبی بـه غایبان  گمـان کـرد کـه وی ضمـن چنـان اهتمامـی بـه ابـالغ پیـام، ا

کیـد می ورزیـده کـه همـگان بـر اسـاس کتـاب و سـّنت بـا آن آشـنا بـوده و می دانسـته اند کـه  تأ

مسـلمانان بایـد دوسـتار و یـاور یکدیگـر باشـند؟ مـن گمـان نـدارم کـه حّتـی سسـت خردان هـم 

بـر چنیـن بـاوری باشـند. بی تردیـد، همـگان گوینـد کـه الجـرم امـری مهـم در میـان بـوده کـه تا آن 

هنـگام فرصـت ابـالغ آن پیـش نیامـده بـود و مسـلمانان دیگـر کـه در آن اجتماع حاضـر نبودند، 

از آن بی خبـر می ماندنـد. و ایـن، چیـزی نیسـت جـز همـان امامـت که دین به آن کمـال می یابد 

و نعمـت بـه آن کامـل می شـود و پـروردگار خشـنود می گـردد. برداشـت حاضـران آن همایـش هم 

چیـزی جـز ایـن نبـود و رسـول خدا؟ص؟ در آن همایش بزرگ برای بیان چنین مسـؤولّیت مهّمی، 

لفظـی جـز مولـی نیافـت؛ کـه آن هـم بـا هیـچ معنایـی جـز اولی برابر نیسـت.

قرینلۀ هشلتم: در لفـظ ابوسـعید و جابـر کـه در صفحـات 43 و 232 و 233 و 234 و 237 

پـاس کمـال  بـه  کبـر  ا فرمـود: »اهّلل  بیـان والیـت،  از  پـس  کـه پیامبـر؟ص؟  آمـده اسـت  ذکـر شـد، 

بخشـیدن دیـن و تمـام کـردن نعمـت و خشـنودی پـروردگار بـه رسـالتم و والیـت علـی پـس از 

مـن.« نیـز در لفـظ َوْهـب کـه در صفحـۀ 60 یـاد شـد، آمـده اسـت: »همانـا او پـس از من ولّی شـما 

اسـت.« در لفـظ علـی هـم کـه در صفحـۀ 165 بیـان کردیم، ایـن عبارت آمده اسـت: »او ولّی هر 

مؤمـن پـس از مـن اسـت.«

کـم ]المسـتدرک علی الّصحیحین:  نیـز ِترِمـذی ]الّسـنن: 590/5[ و احمـد ]المسـند: 489/6[ و حا

ابن ابی َشـیبه  و  ص109[  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ :  خصائـص  45/5؛  الکبـری:  الّسـنن   [ َنسـائی  و   ]144/3
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همـۀ مسـلمانان را دربرمی گیـرد، از قبیـل یـاری و دوسـتی، نیازمنـد گواه خواهـی از خداونـد بـرای 
ابـالغ بـه مـردم نیسـتند، مگـر بـدان حّدی کـه پیش تر بیـان نمودیم.

قرینۀ دهم: پیش از بیان حدیث، چنان که در صفحات 165 و 196 گذشت، پیامبر؟ص؟ 
فرمود: »همانا خداوند مرا به رساندن پیامی مأمور فرمود که عرصه بر من تنگ شد و گمان بردم 

گر آن را ابالغ نکنم، عذابم خواهد کرد.« که مردم تکذیبم خواهند نمود؛ اّما او مرا بیم داد که ا

در صفحـۀ 221 ایـن سـخن بدیـن لفـظ گذشـت: »همانـا خداونـد مـرا بـه رسـاندن پیامـی 
برانگیخـت کـه عرصـه بـر مـن تنـگ شـد و دانسـتم کـه مـردم سـخنم را دروغ خواهنـد شـمْرد؛ اّما 

گـر پیـام را نرسـانم، عذابـم خواهـد فرمـود.« خداونـد بیمـم داد کـه ا

نیـز در صفحـۀ 166 ایـن لفـظ آمـد: »مـن از بیـم طعنـه زدن و تکذیـب منافقـان، در بارۀ این 
گـر ایـن پیـام را نرسـانم،  فرمـان، چنـد بـار بـا خداونـد گفـت و گـو کـردم؛ اّمـا او مـرا انـذار فرمـود کـه ا

عذابـم خواهـد فرمود.«

در صفحـۀ 51 هـم چنیـن گذشـت: »چـون پیامبر؟ص؟ فرمان یافت کـه علی بن ابی طالب 
را در جایگاهـی کـه بایـد، برنشـاَند، بـه سـوی مّکـه روان گشـت. فرمـود: ›دیـدم کـه مـردم هنـوز از 
گـر چنیـن کنـم، گوینـد کـه ایـن مقـام را بـه  دوران کفـر جاهلّیـت چنـدان فاصلـه نگرفته انـد و ا

پسـرعموی خـود اهـدا کـرده اسـت.‹ پـس گذشـت تـا حّجـة الـوداع را بـه پایـان ُبـرد ... .«

مردم  نزد  را  علی  که  داد  فرمان  را  محّمد  خداوند  »همانا  گذشت:   219 صفحۀ  در  نیز 
پسرعمویش  به  بگویند  که  داشت  بیم  وی  اّما  کند؛  گاه  آ او  والیت  از  را  ایشان  نموده،  برپا 

خاّصه بخشی می کند و این را مایۀ طعن او سازند ... .«

در صفحۀ 217 هم گفتیم که چون خداوند به رسولش فرمان داد که علی را برپا نموده، آن 

سخنان را در حّق او بگوید، گفت: »پروردگارا! قوم من هنوز از جاهلّیت چندان دور نشده اند.« _ در 

نسخه ها چنین است1. _ سپس حِجّ خود را به پایان ُبرد و چون بازگشت، در غدیر خّم فرود آمد ... .

کـــه بایـــد  کـــه در متـــن عربـــِی روایـــت آمـــده: »حدیـــُث عهـــٍد«؛ حـــال آن  مـــه از آن رو اســـت 
ّ

 1. ایـــن توضیـــح مرحـــوم عال
»حدیثـــو عهـــٍد« بـــوده باشـــد. در چـــاپ مرکـــز الغدیـــر، ایـــن اشـــتباه تصحیـــح شـــده، ولـــی عبـــارت »کـــذا فـــی النســـخ« باقـــی 

مانـــده اســـت! )ن.(
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در صفحـۀ 217 نیـز ذکـر شـد کـه چـون جبرئیـل فرمـان والیـت را آورد، پیامبـر؟ص؟ تنگـدل 

گشـت و گفـت: »مـردِم مـن هنـوز از جاهلّیـت دور نشـده اند.« و سـپس ایـن آیـه نـازل شـد: »ای 

]مائـده/67[ رسـول! ... .« 

همۀ این ها نشان دهندۀ خبری بزرگ است که پیامبر؟ص؟ از ابالغ آن بیم داشته، مبادا که 

ک بوده و گمان داشته که  منافقان و تکذیبگران برآشوبند. آن چه وی از رساندن آن چنین بیمنا

به  مخصوص  موضوعی  الجرم  کرد،  خواهند  مّتهم  پسرعمویش  از  جانبداری  به  را  او  مردم 

امیرالمؤمنین؟ع؟ بوده، نه چیزی که دیگر مؤمنان هم در آن شریکند، همچون یاری و محّبت؛ 

و آن نیست مگر اولی بودن در امور و معناهایی که در همین مسیرند.

قرینۀ یازدهم: در سندهای فراوان از ماجرای روز1 غدیر با لفظ »نصب« یاد شده است. در 

صفحۀ 57 از عمر بن خّطاب چنین گذشت: »رسول خدا، علی را به عنوان سرور منصوب فرمود.«

در صفحـۀ 165 از علـی؟ع؟ چنیـن آمـد: »خداونـد بـه پیامبـرش فرمان داد که مـرا در میان 

مردم منصـوب فرماید.«

در سـخن دیگـر علـی؟ع؟ آمـده اسـت: »پیامبـر؟ص؟ مـرا بـه عنـوان سـرور منصـوب فرمـود.« 

ایـن روایـت کـه از عاصمـی اسـت، ]در صفحـۀ 673[ خواهـد آمـد.

نیـز در صفحـۀ 199 از امـام حسـین2، نـوادۀ رسـول خدا؟ص؟ نقـل شـد: »آیـا می دانیـد کـه 

رسـول خدا او را در روز غدیـر خـّم منصـوب فرمـود؟«

در صفحـۀ 200 از عبـداهّلل بـن جعفـر چنیـن آمـد: »و همانـا پیامبـر مـا در غدیـر خـّم، برتریـِن 

مـردم و اولـی بـر ایشـان و برترینشـان را بـرای اّمتـش منصـوب فرمـود.«

در صفحۀ 208 از قیس بن سعد گذشت: »رسول خدا، علی را در غدیر خّم منصوب نمود.«

گـر چـه  گویـا اشـتباه چاپـی باشـد؛ ا کـه  کـز الغدیـر »موقـف« و در چـاپ اسـالمیه »موقـوف« آمـده  1 در چـاپ نجـف و مرا
گرفـت. )ن.( می تـوان بـرای آن توجیهـی در نظـر 

گذشت، حسین درست است. )ن.( که با توجه به آن چه در ص 199  2. در چاپ نجف و اسالمیه »حسن« آمده 
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در صفحـۀ 219 از ابن عّبـاس و جابـر چنیـن آمـد: »خداونـد به محّمد فرمـان داد که علی را 
بـرای مـردم منصوب نموده، والیتـش را اعالن کند.«

همچنیـن در صفحـۀ 231 از ابوسـعید ُخـْدری گذشـت: »چـون رسـول خدا علـی را در روز 
غدیـر خـّم منصـوب نمـود و والیـت او را اعـالن کـرد، ... .«

ایـن لفـظ نشـان می دهـد کـه در آن روز، جایگاهـی بـرای امـام علـی؟ع؟ تعییـن گشـت کـه 
تـا پیـش از آن روز، شـناخته شـده نبـود؛ و ایـن، چیـزی جـز محّبـت و یـاوری اسـت کـه بـرای هـر 
کسـی آشـکار بود و هر فرد مسـلمان هم از آن بهره داشـت. این لفظ در انتصابات حکومتی هم 
کاربـرد دارد و می گوینـد: »سـلطان، زیـد را بـرای والیـت بـر فـالن قلمـرو منصـوب کـرد.«؛ اّمـا هرگـز 
نگوینـد: »او را بـه عنـوان رعیـت یـا یـاور  یـا محبـوب یـا یاری شـدۀ وی منصـوب نمـود.« در حالی 

کـه همـۀ افـراد تحـت حکومـت آن سـلطان، از چنـان مرتبـه ای برخوردار باشـند.

از ایـن فراتـر، در بسـیاری از نقل هـا، ایـن لفـظ همراه با والیت و یـا در کنار کلمۀ اّمت و مردم 
کمّیت مطلق بر  م برای وی، حا

ّ
ذکر شـده اسـت. بدین سـان، روشـن می شـود که جایگاه مسـل

همـۀ اّمـت بـوده کـه همـان امامـِت مسـتلزِم اولـی بـودن اسـت کـه در معنـای مولـی ذکـر شـد. 
همیـن معنـا از سـخن دیگـِر ابن عّبـاس کـه در صفحـات 51 و 217 گذشـت، برمی آیـد: »چون به 

پیامبر؟ص؟ فرمان داده شد که علی را در آن جایگاه که برنشاْند، برنشاَند ... .«

می نماید:  تصریح  ما  نظر  مورد  معنای  به  گذشت،  صفحۀ 165  در  که  پیامبر؟ص؟  سخن 
»همانا خداوند امر فرمود که برای شما امامتان و آن کس را که پس از من در میان شما برپای می شود 
و جانشین و کارگزار من است، منصوب نمایم؛ همو است که خداوند فرمانبری از وی را در کتابش 
واجب فرموده و اطاعت از وی را با اطاعت از من همراه نموده و شما را به والیتش امر کرده است.«

والیـت  بـه  را  او  خداونـد  »همانـا  گذشـت:  پیامبـر؟ص؟  سـخن  ایـن   215 صفحـۀ  در   نیـز 
و امامـت شـما منصـوب فرمـود و اطاعتـش را بـر همـگان واجـب نمـود، چنـدان کـه حکمـش 

قاطـع و سـخنش نافـذ اسـت.«

قرینلۀ دوازدهلم: در صفحـات 52 و 217 ایـن سـخن ابن عّبـاس گذشـت کـه پـس از ذکـر 

حدیـث غدیـر، گفتـه اسـت: »بـه خداوند سـوگند! والیـت او در عهدۀ مردم واجب گشـت.« این 
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نشـان می دهـد کـه معنایـی جدیـد از حدیـث غدیـر بـرای مسـلمانان حاصـل گشـته بـود، بـه جـز 

آن چـه کـه تـا آن روز می شـناختند ]یعنـی همان دوسـتی و یـاری[ و بـرای یکایـک ایشـان ثابـت 

کیـد نمـوده؛ همـان معنایـی کـه بـس بـزرگ اسـت   بـود. ایـن معنـا را وی بـا سـوگند بـه خداونـد، تأ

و مسـؤولّیتی همگانی را سـبب می شـود و هر کس را که به رسـالت پیامبر؟ص؟ ایمان آوْرد، شـامل 

می شـود و امـام؟ع؟ را در منزلتـی فراتـر از اّمـت برمی نشـاَند. ایـن معنـا چیـزی نیسـت جـز همـان 

خالفـت کـه امـام بـا آن از اّمـت ممتـاز می گـردد و معنـای اولـی بودن، همیشـه با آن همراه اسـت.

ـمَطین( از ابوهریره، با ذکر سـند روایت کرده  وئی )َفراِئد الّسَ قرینۀ سلیزدهم: شـیخ اإلسـالم حّمُ

اسـت: »چـون رسـول خدا از حّجـة الـوداع بازمی گشـت، ایـن آیـه نازل شـد: ›ای رسـول! آن چـه را از 

سـوی پـروردگارت بـر تـو فـرود آمـده، بـه مـردم برسـان.‹ ]مائـده/67[ و آن گاه که این بخش آیه را شـنید، 

دلـش آرام گرفـت: ›و خداونـد تـو را از شـّر مـردم در امـان مـی دارد.‹ ��� و این، واپسـین وظیفـه ای بود که 

خداونـد بـر مـردم واجـب فرمـود. و چون رسـول خدا؟ص؟ این پیام را به مردم رسـانید، این سـخن 

خداونـد نـازل شـد: ›امروز دینتـان را برایتان کامل کـردم ... .‹« ]مائده/3[

را  وظیفه ای  غدیر،  حدیث  در  رسول خدا؟ص؟  که  می دهد  نشان  خوبی  به  سخن  این 

واجب فرمود که پیش تر، آن را به مردم ابالغ ننموده بود. پس روا نیست که معنایی همچون 

محّبت و یاری از آن برداشت شود؛ زیرا این گونه معانی دیرزمانی از کتاب و سّنت برداشت 

می شده است. بنابراین، معنایی جز امامت باقی نمی ماَند که پیامبر؟ص؟ ابالغ آن را به تأخیر 

افکَند تا همۀ دشواری ها و موانع زدوده شود و جان ها آمادۀ پذیرش هرگونه وحِی فرود آمده 

باشد تا افراد سرکش از چنین امر مهّمی رمیده نشوند؛ و این، با معنای مولی سازگار است.

قرینۀ چلاردهم: در صفحات 29 و 36 به طریق های فراوان از زید بن ارقم روایت شد که داماد 

وی در بارۀ حدیث غدیر از او پرسید. وی پاسخ داد: »به شما مردم عراق اعتماد نتوان کرد.« گفت: 

»تو را از من بیمی نخواهد رسید.« گفت: »آری؛ ما در ُجحفه بودیم که رسول خدا بیرون آمد و ... .«

در صفحـۀ 24 از عبـداهّلل بـن عـالء نقـل شـد کـه چـون ُزْهـری حدیـث غدیـر را بـرای وی 

روایـت کـرد، بـه او گفـت: »ایـن حدیـث را در شـام روایـت مکـن!«
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ب بـه سـعد بـن ابی وّقـاص گفـت: »مـن  در صفحـۀ 273 نیـز گذشـت کـه سـعید بـن مَسـِیّ

می خواهـم در بـارۀ چیـزی از تـو بپرسـم؛ اّمـا از تـو بیـم دارم.« گفـت: »هـر چـه خواهـی، بپـرس؛ کـه 

مـن عموی تـو هسـتم.« ...

از این هـا برمی آیـد کـه حدیـث غدیـر در نـزد مـردم چنـان معنایـی داشـته کـه بـا وجـود آن، 

راوی اش از آسـیب ناشـی از دشـمنی با وصّی _ صلوات اهّلل علیه _ در عراق و شـام، در امان نبوده؛ از 

این رو، زید از داماد عراقی اش بیم داشـت، چرا که می دانسـت نفاق و سـرپیچی و دشـمنی در 

میـان عراقی هـا در آن روزگار، چـه انـدازه اسـت. پـس ایـن حدیـث را بـر وی روایت نکـرد تا زمانی 

کنـش برخاسـته از خشـم وی آسـوده خاطر شـد. ازایـن رو، نمی تـوان مولـی را چنـان معنـا  کـه از وا

کـرد کـه گویـی هـر مسـلمانی را داده شـده اسـت؛ بلکـه مراد، مسـؤولّیتی اسـت سـنگین که تنها 

امـام؟ع؟ یـارای بـر دوش کشـیدنش را داشـت و بـا آن، بـر همـگان برتـری یافـت، یعنـی همـان 

خالفـت کـه بـا اولی بـودن مرادف اسـت.

قرینۀ پانزدهم: امیرالمؤمنین؟ع؟ پس از آن که خالفت به وی رسـید، در پاسـخ به کسـانی 

کـه بـر سـر خالفـت بـا وی سـتیز نمودنـد، در میدانـگاه کوفـه بـه حدیـث غدیـر احتجـاج نمـود _ 

چنان که در صفحۀ 344 آمد. _ و آن مردم چون به آن شـهادت دادند، مجاب گشـتند. در آن 

هنگامـۀ سـتیز بـر سـر خالفـت، چـه حّجّیتـی بـود در معنایـی چـون دوسـتی و یـاری کـه مسـتلزم 

اولوّیت بر مردم نیست؟

قرینۀ شلانزدهم: در حدیث سـوارگان که در صفحات 187-191 گذشـت، آمد که گروهی، 

از جملـه ابواّیـوب انصـاری، بـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ چنیـن سـالم دادنـد: »سـالم بـر تـو ای مـوالی 

مـا.« فرمـود: »چگونـه مـن مـوالی شـما هسـتم، حـال آن کـه مردمـی از عربیـد؟« گفتنـد: »مـا از 

رسـول خدا؟ص؟ شـنیدیم کـه فرمـود: ›هـر کـه مـن بر وی والیـت دارم، علـی نیز موالی او اسـت.‹«

گر مراد ایشان، امری معمول و مشترک میان همۀ مسلمانان بود و  خوب پیدا است که ا

سخنشان چنین معنایی داشت: »سالم بر تو ای دوستار و یاور ما.« هرگز امیرالمؤمنین؟ع؟ ]به 

ظاهر[ از شنیدن آن دچار تعّجب نمی شد و یا ]دقیق تر بگوییم:[ در پی آشکارسازی حقیقت 
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برای آن گروه حاضر برنمی آمد؛ به ویژه که به ایشان فرمود: »شما گروهی از عرب هستید.« روشن 

است که قوم عرب از دوستی و یاری استنکاف نمی نمود؛ بلکه آن چه برایش گران بود، پذیرش 

مولوّیت به معنایی است که گفتیم. از این رو، جز با نیروی غلبه کننده بر همۀ ایشان و یا بر 

اساس نِصّ االهی الزام آور برای مسلماناِن آن ها، به پذیرش مولوّیت تن نمی دادند. و آن، چیزی 

نیست جز معنای اولوّیت و والیت مطلق که با امامت مرادف است و امام؟ع؟ در بارۀ همان، از 

آن گروه جویا شد و ایشان هم با استناد به حدیث غدیر، به وی پاسخ دادند.

قرینلۀ هفدهلم: در صفحـۀ 191 گذشـت کـه در گواه خواهـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ از مـردم در 

ماجـرای میـدان کوفـه و حدیـث سـوارگان، برخـی کـه در روز غدیـر حضـور داشـتند، شـهادت بـه 

حدیـث غدیـر را کتمـان نمودنـد و از ایـن رو، امـام آنـان را نفریـن کـرد و بـه کـوری و پیسـی و ارتـداد 

یـا بیمـاری دیگـری گرفتار شـدند.

آیــا هیــچ پژوهشــگری ایــن احتمــال را روا می دانــد کــه آن گــروه بــه چنــان عــذاب دشــواری 

ــاری ــای ی ــه معن ــن ک ــرای ای ــا ب ــود، تنه ــان نم ــخت نفرینش ــان س ــام؟ع؟ چن ــتند و ام ــار گش  دچ

ــد؟ بدیــن ســان،  ــود، کتمــان نمــوده بودن ــراد جامعــه مشــترک ب   و دوســتی را کــه میــان همــۀ اف

ــه نبــرد و درگیــری می پرداختنــد،  ــد و ب ــه هــم کینــه می ورزیدن ــه ب ــد بســیاری از مســلمانان ک  بای

 تــا آن جــا کــه بنیــان و ریشــۀ دو صفــت دوســتی و یــاوری را برکندنــد _ چــه رســد بــه آنــان کــه 

نفریــن  ایــن  مشــمول  همگــی   _ شــدند  منکــر  خــود  میــان  را  ویژگــی  دو  ایــن  وجــود   تنهــا 

ــه چنیــن ننگــی  ــدان ســبب ب ــان ب ــا قــدری دّقــت معلــوم می شــود کــه آن ــا ب امــام می شــدند! اّم

دچــار و بــه ایــن نفریــن گرفتــار گشــتند کــه مطلبــی خطیــر را کتمــان نمودنــد کــه مخصــوص ایــن 

ــر مــردم کــه در نصــوص  مــوالی بــزرگ _ صلــوات اهّلل علیــه _ بــود، یعنــی همــان امامــت و اولوّیــت ب

فراوان آمده و قرائن بسیار بر آن یافت می شود.

از ایـن رو، کتمـان ایشـان بـه منظـور پوشـاندن امـری عـادی و مشـترک میان همـگان نبوده؛ 

بلکـه بـرای سـرپوش نهـادن بـر فضیلتـی ویـژۀ آن امـام بـوده؛ گویـا بـرای ایشـان گـوارا نبـود کـه امام 

بـدان صفـت ممتـاز گـردد و از ایـن رو، آن را کتمـان می نمودنـد. اّمـا آن نفریـن صادقانـه آنـان را 
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ب بـه سـعد بـن ابی وّقـاص گفـت: »مـن  در صفحـۀ 273 نیـز گذشـت کـه سـعید بـن مَسـِیّ

می خواهـم در بـارۀ چیـزی از تـو بپرسـم؛ اّمـا از تـو بیـم دارم.« گفـت: »هـر چـه خواهـی، بپـرس؛ کـه 

مـن عموی تـو هسـتم.« ...

از این هـا برمی آیـد کـه حدیـث غدیـر در نـزد مـردم چنـان معنایـی داشـته کـه بـا وجـود آن، 

راوی اش از آسـیب ناشـی از دشـمنی با وصّی _ صلوات اهّلل علیه _ در عراق و شـام، در امان نبوده؛ از 

این رو، زید از داماد عراقی اش بیم داشـت، چرا که می دانسـت نفاق و سـرپیچی و دشـمنی در 

میـان عراقی هـا در آن روزگار، چـه انـدازه اسـت. پـس ایـن حدیـث را بـر وی روایت نکـرد تا زمانی 

کنـش برخاسـته از خشـم وی آسـوده خاطر شـد. ازایـن رو، نمی تـوان مولـی را چنـان معنـا  کـه از وا

کـرد کـه گویـی هـر مسـلمانی را داده شـده اسـت؛ بلکـه مراد، مسـؤولّیتی اسـت سـنگین که تنها 

امـام؟ع؟ یـارای بـر دوش کشـیدنش را داشـت و بـا آن، بـر همـگان برتـری یافـت، یعنـی همـان 

خالفـت کـه بـا اولی بـودن مرادف اسـت.

قرینۀ پانزدهم: امیرالمؤمنین؟ع؟ پس از آن که خالفت به وی رسـید، در پاسـخ به کسـانی 

کـه بـر سـر خالفـت بـا وی سـتیز نمودنـد، در میدانـگاه کوفـه بـه حدیـث غدیـر احتجـاج نمـود _ 

چنان که در صفحۀ 344 آمد. _ و آن مردم چون به آن شـهادت دادند، مجاب گشـتند. در آن 

هنگامـۀ سـتیز بـر سـر خالفـت، چـه حّجّیتـی بـود در معنایـی چـون دوسـتی و یـاری کـه مسـتلزم 

اولوّیت بر مردم نیست؟

قرینۀ شلانزدهم: در حدیث سـوارگان که در صفحات 187-191 گذشـت، آمد که گروهی، 

از جملـه ابواّیـوب انصـاری، بـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ چنیـن سـالم دادنـد: »سـالم بـر تـو ای مـوالی 

مـا.« فرمـود: »چگونـه مـن مـوالی شـما هسـتم، حـال آن کـه مردمـی از عربیـد؟« گفتنـد: »مـا از 

رسـول خدا؟ص؟ شـنیدیم کـه فرمـود: ›هـر کـه مـن بر وی والیـت دارم، علـی نیز موالی او اسـت.‹«

گر مراد ایشان، امری معمول و مشترک میان همۀ مسلمانان بود و  خوب پیدا است که ا

سخنشان چنین معنایی داشت: »سالم بر تو ای دوستار و یاور ما.« هرگز امیرالمؤمنین؟ع؟ ]به 

ظاهر[ از شنیدن آن دچار تعّجب نمی شد و یا ]دقیق تر بگوییم:[ در پی آشکارسازی حقیقت 
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رسـوا کـرد و تـا هنگامـی کـه زنـده بودنـد، نشـان رسـوایی بـر چهـره و پیشـانی و چشمانشـان پیـدا 
بـود و از آن پـس هـم ایـن رویـداد در کتاب هـا ثبـت شـد و زبـان بـه زبـان گشـت تـا آن هنـگام کـه 

کنانش را میـراث َبـَرد. خداونـد ]پـس از فنـای آفریـدگان[ زمیـن و سـا

 قرینلۀ هجدهلم: در صفحـات 174 و 175 حدیـث گواه خواهـی روز َرْحَبـه از طریـق احمـد
 و َنسـائی و َهیَثمـی و محّب الّدیـن طبـری گذشـت. به موجب ایـن حدیث، امیرالمؤمنین؟ع؟ 
در میدانـگاه کوفـه، از مـردم خواسـت کـه بـه حدیـث غدیـر شـهادت دهند. گروهـی از اصحاب 
گویـد:  ابوالُطفیـل  شـنیده اند.  پیامبـر؟ص؟  از  را  خبـر  ایـن  کـه  دادنـد  شـهادت  رسـول خدا؟ص؟ 
»بیـرون شـدم؛ در حالـی کـه در دل دچـار تردیـد بـودم1. بـه زیـد بـن ارقـم برخـوردم و بـه وی گفتـم: 
›از علـی؟ضر؟ شـنیدم کـه چنیـن و چنـان می گفـت.‹ گفـت: ›چه چیـز  را ناپذیرفتنی و عجیب 

می بینـی؟ مـن، خـود، از رسـول خدا؟ص؟ همیـن سـخن را شـنیدم.‹«

کنــون بایــد دیــد کــه ابوالُطفیــل پــس از شــنیدن آن ســخن، کــدام امــر را ســنگین شــمرد یــا  ا
ــد داشــت؟ هرگــز چنیــن  ــا در اصــل صــدور ایــن حدیــث تردی ــد داشــت. آی در درســتی آن تردی
نیســت؛ زیــرا مــردی شــیعه و بســیار دوســتاِر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و از افــراد قابــل اعتمــاد وی، در 
حدیــث مــوالی خــود تردیــد نمی کنــد. نــه؛ بلکــه تردیــد وی در معنــای ایــن حدیــث بــود کــه لبریــز 
از بزرگــی اســت. پــس شــگفتی وی از آن بــود کــه می دیــد آن مــردم کــه عــرب نــاب و بــا حقیقــت 
لغــت، نیــک آشــنایند و از پیــروان و اصحــاب رســول خدا؟ص؟ بــه شــمار می رونــد، در عمــل بــه 
آن کوتاهــی می نماینــد. از ایــن روی، احتمــال داد کــه بســیاری از ایشــان آن ســخن را نشــنیده اند 
یــا دشــواری هایی ســبب گشــته کــه نتواننــد بــه آن عمــل کننــد. در ایــن جــا، زیــد بــن ارقــم بــه وی 
کــه  او دانســت  و  از رســول خدا؟ص؟ شــنیده اند؛  را  ایــن ســخن  آنــان  کــه  اطمینــان بخشــید 
ــزرگ  ــه آن بازداشــته اســت. و آن معنــای ب خواهش هــای نفســانی، ایشــان را از تســلیم شــدن ب
شــمرده شــده، چیــزی نبــود جــز خالفــت کــه مســاوی اســت بــا اولوّیــت، نــه معانــی دیگــر از قبیــل 

دوستی و یاری که شامل هر فردی از جامعۀ اسالمی توانند بود.

ِفْهـری معنـای سـخن  قرینلۀ نوزدهلم: نیـز در صفحـات 239-246 گذشـت کـه حـارث 

که همگی به همین معنا است. 1. لفظ احمد و َنسائی و محّب الّدین در این مورد، قدری متفاوت است 
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پیامبـر؟ص؟ در حدیـث غدیـر را انـکار نمـود و در صفحـۀ 343 شـرح دادیـم کـه ایـن، با هیچ یک 

از معانـی مولـی جـز اولـی سـازگار نیسـت.

ِضـره )170/2 ]115/3[(؛ ذخائـر العقبـی تألیـف محّب طبری  قرینلۀ بیسلتم: چنـان کـه در الّریـاض الّنَ

َکثیـر مّکـی ]ص119[؛ مناقـب خوارزمـی  )ص68(؛ وسـیلة المـآل فـی مناقـب اآلل تألیـف شـیخ احمـد بـن با

حافـظ  از  ابن َسـّمان،  حافـظ  آمـده،  ]ص179[(  )ص107  المحرقـه  الّصواعـق  و  ]ص160[(؛  )ص97 

داَرُقْطنـی، از عمـر بـا ذکـر سـند روایـت کـرده اسـت کـه دو عـرب بیابانـی بـه دادرسـی نـزد عمـر 

آمدنـد. او بـه علـی گفـت: »میـان آن دو قضـاوت نمـا.« یکـی از آن دو گفـت: »ایـن میـان مـا 

قضـاوت نمایـد؟« عمـر بـر وی برجسـت و گریبانـش را برگرفـت و گفـت: »وای بـر تـو! می دانـی او 

کیسـت؟ او مـوالی مـن و هـر مؤمـن اسـت؛ و هـر کـه وی مـوالی او نباشـد، مؤمـن به شـمار نیاید.«

او اختالف داشت. عمر گفت:  با  نموده که مردی در موضوعی  روایت  از عمر  نیز همو 

»میان من و تو، این مرد که نشسته است، داور باشد.« _ و به علی بن ابی طالب اشاره کرد. 

_ مرد گفت: »این فربه؟« عمر از جای برخاست و گریبان وی را گرفت، چندان که از زمینش 

برکْند و گفت: »آیا می دانی چه کسی را کوچک شمردی؟ این موالی من و هر مسلمان است.«

در الفتوحـات اإلسـالمّیه )307/3( آمـده اسـت: »روزی علـی بـر یـک عـرب بیابانـی حکمـی 

راْنـد. وی حکـم وی را نپذیرفـت. عمـر بـن خّطـاب گریبانـش را برگرفـت و گفـت: ›وای بـر تـو! 

همانا وی موالی تو و هر مرد و زن مؤمن است.‹«

نیـز َطَبرانـی بـا ذکـر سـند روایـت کـرده اسـت کـه بـه عمـر گفتنـد: »تـو علـی را چنـان بـزرگ 

می شـماری کـه هیـچ یـک از دیگـر اصحـاب رسـول خدا؟ص؟ را بـدان حـد بـزرگ نمی شـماری!« 

گفت: »همانا او موالی من است.« این خبر را ُزْرقانی مالکی )شرح المواهب: 13/7( از داَرُقْطنی 

روایت کرده است.

اعتـراف می کنـد،  بـدان  مؤمـن،  هـر  و  بـر خـود  کـه عمـر  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  مولوّیـت  ایـن 

همسـنگ بـا همـان مولوّیتـی اسـت کـه در روز غدیـر خـّم بـدان اعتـراف نمـود، و اینـک هـر کـه 
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را وصـّی، موالیـش نباشـد، یعنـی بـه مولوّیـت او اعتـراف نکنـد، _ و یـا هـر کـه را وصـّی، مـوالی 

گـر تـا بـدان حـد باشـد کـه  او یعنـی دوسـتار یـا یـاورش، نباشـد، بی ایمـان می شـمرد؛ _ البّتـه ا

چـون آن دوسـتی و یـاوری از وی نفـی گـردد، ایمـان هـم از وی نفـی شـود. ایـن، جـز بـه معنـای 

اثبـات خالفـت بـرای امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نیسـت؛ زیـرا با فقدان دوسـتی و یاوری عـادی که همۀ 

مسـلمانان بـه آن سـفارش شـده اند، کسـی از دایـرۀ ایمـان بیـرون نمـی رود. هرگـز نتـوان چنیـن 

گفـت؛ زیـرا بودنـد صحابـه و تابعینـی کـه گرفتـار اختـالف و کیـن ورزی بودنـد، چنـدان کـه گاه 

کارشـان بـه ناسـزاگویی و درگیـری و نبـرد و سـتیز می انجامیـد و حّتـی گاهـی ایـن حالت را پیش 

چشـم رسـول خدا؟ص؟ بـروز می دادنـد، اّمـا هیـچ گاه بـه ایـن سـبب، بی ایمـان قلمـداد نشـدند 

و هیـچ یـک از معتقـدان بـه عدالـت همـۀ صحابـه، ایـن را مایـۀ طعـن ایشـان ندانسـته اسـت. 

پـس چنیـن والیتـی همـان امامـت مسـتلزم اولوّیـت اسـت کـه مـراد مـا اسـت، خـواه عمـر بـا این 

سـخنان خـود، بـه حدیـث غدیـر اشـاره داشـته باشـد _ چنـان کـه روایـت حافـظ محّب الّدیـن 

م و ثابت 
ّ
طبـری در ذیـل احادیـث غدیـر بـدان اشـاره دارد _ و خـواه آن را بـه منزلـۀ حقیقتی مسـل

گـون بیـان نمـوده باشـد. نـزد خـود از راه هـای گونا

دنبالۀ سخن

بـی )الّسـیرة الحلبّیـه: 304/3 
َ
هایـه فـی غریـب الحدیـث و األثـر: 246/4 ]228/5[( و َحل ابن اثیـر )الّنِ

]277/3[( و برخی دیگر روایتی را به فردی ناشـناخته نسـبت داده اند با این مفاد که ُاسـامة بن 

زیـد بـه علـی گفـت: »تـو مـوالی مـن نیسـتی؛ جـز ایـن نیسـت که مـوالی من رسـول اهّلل اسـت.« از 

این رو، پیامبر؟ص؟ فرمود: »هر که من بر وی والیت دارم، علی نیز موالی او است.«

از بزرگـی حدیـث غدیـر بکاهـد را آورده، خواسـته اسـت  ایـن روایـت ناشـناخته   هـر کـه 

 و شـکوه آن را در هـم بشـکند؛ از ایـن رو، آن را در چهـره ای حقیـر نمایـان سـاخته کـه از قضیـه ای 

کـه  اسـت  اّمـت  افـراد  از  تـن  میـان دو  بـه مکالمـه ای  مربـوط  تنهـا  و  نمـی رود  فراتـر  خصوصـی 

رسـول خدا؟ص؟ بـا ایـن سـخن خـود بـه اختالفشـان پایـان بخشـید. ایـن فـرد نمی دانـد یـا خـود 
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را نـادان جلـوه می دهـد کـه احادیـث فـراوان در بـارۀ سـبب صـدور ایـن گفتـار بلنـد و حکیمانـۀ 

پیامبـر؟ص؟ یافـت می گردنـد کـه پنـدار نادرسـت وی را باطـل می سـازند، از نـزول آیـۀ تبلیغ گرفته 

تـا زمینه هـا و قرائـن دیگـر کـه با چنین پندار ناراسـتی سـازگار نیسـتند؛ همچون: آیـۀ اکمال دین 

و اتمـام نعمـت و خشـنودی پـروردگار از ایـن اعالن آشـکار. چنین شـکوهی هرگـز نمی تواند تنها 

ناشـی از ارزش آشـتی دادن میـان دو تـن کـه بـا هـم سـتیز کردنـد باشـد.

کیـدی بـر  از ایـن گذشـته، بـر ایـن مـرد پوشـیده مانـده کـه سـخن وی بـه فـرض درسـتی، تأ

گـر هـم ماجـرا چنیـن بـوده باشـد، مـا  معنـای مـورد نظـر مـا و حّجتـی در برابـر مخالفـان اسـت. ا

برآنیـم کـه آن چـه ُاسـامه بـرای امیرالمؤمنیـن؟ع؟ انـکار نمـود و آن را خـاِصّ پیامبـر؟ص؟ شـمْرد، 

آن معنایـی از مولـی بـوده کـه مسـتلزم برتـری بـوده، نـه مفهومـی کـه هـر کـس، حّتـی خـود ُاسـامه، 

از آن بهـره داشـته اسـت و از آن جهـت، مسـلمانان را بـر یکدیگـر برتـری نباشـد. چنیـن معنـای 

می، جز اولی بودن یا مفهومی همانند آن که از معانی مولی اسـت، نتواند بود.
ّ
انکارشـدۀ مسـل

را  پسـرعمویش  کـه  هسـتند  کسـانی  او  اّمـت  در  کـه  می دانسـت  پیامبـر؟ص؟  گوییـم:  نیـز 

دوسـت نمی شـمارند و بـه مجادلـه بـا او برمی خیزنـد و بیـم آن بـود کـه ایـن مجـادالت پیامـد 

حـرکات  برابـر  در  مانعـی  آینـده،  در  و  انجامـد  وی  بـا  درگیـری  بـه  داشـته،  دنبـال  بـه  گـواری  نا

اصالحگرانـۀ او باشـد. از ایـن رو، آن اجتمـاع شـکوهمند را برپانمـود و جایـگاه دینـِی جانشـین 

خویـش و نزدیکـی اش بـا خـود و بزرگـواری اش را تبییـن فرمود و تصریح نمود کـه هیچ یک از افراد 

اّمـت را نرسـد کـه بـه سـخن یـا کـردار، بـه مقابله بـا وی برخیـزد؛ بلکه همـگان وظیفه دارنـد که از 

او فرمانبـری کننـد و نـزد اوامـرش خضـوع ورزنـد و بـه مقامـش تـن دردهنـد؛ و او پـس از وی همـان 

جایگاهی را دارد که خود داشـته اسـت. بدین سـان، پیامبر؟ص؟ لغزشـگاه های مسـیر آینده را 

از میـان ُبـْرد و راه روشـن فرمانبـری از وی را نشـان داد و بـا خطبـه ای کـه برخواْنـد، راه هرگونـه عـذر 

بـرای مخالفـت بـا او را بربسـت. و مـا بـا همـۀ تـوان کوشـیدیم تـا حـّق سـخن در بـاب مفـاد ایـن 

حدیـث را ادا کنیـم.
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)المسـند: 347/5  حنبـل  بـن  احمـد  کـه  اسـت  روایتـی  ناشـناخته،  روایـت  ایـن  هماننـد 

]476/6[( بـا ذکـر سـند، و نیـز برخـی دیگـر از ُبَرْیده نقل کرده اند: »همراه علی در یمن سـرگرم نبرد 

بـودم. از او قـدری درشـتی دیـدم. چـون نزد پیامبـر؟ص؟ بازآمدم، علی را بدین سـبب نکوهیدم. 

بـر  مؤمنـان  از  بیـش  مـن  آیـا  ُبَرْیـده!  ›ای  فرمـود:  و  درهـم شـد  رسـول خدا؟ص؟  کـه چهـرۀ  دیـدم 

خودشـان والیـت نـدارم؟‹ گفتـم: ›آری؛ ای رسـول خدا!‹ فرمـود: ›هـر که من بـر وی والیت دارم، 

علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹«

گویــا راوی ایــن خبــر نیــز هماننــد راوی خبــر پیشــین، خواســته اســت از شــأن رویــداد 

غدیــر خــّم بکاهــد و مولوّیــت علــی؟ع؟ را در محــدودۀ ماجرایــی شــخصی بگنجاَنــد. بــرای مــا 

ــا نــه؛ زیــرا بــا طریق هایــی کــه بــرای حدیــث  اهّمّیتــی نــدارد کــه چنیــن خبــری راســت اســت ی

غدیــر برشــمردیم، جایــگاه آن فراتــر از حــّد تواتــر اســت. در نهایــت، می تــوان پذیرفــت کــه در 

ــی بیــان کــرده بــود، بــه شــکل 
ّ
ایــن جــا هــم پیامبــر؟ص؟ همــان ســخن را کــه یــک بــار بــه صــورت کل

شــخصی تکــرار نمــوده اســت تــا ُبَرْیــده دریابــد کــه پنــدار وی در بــارۀ درشــتی امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

مجــّوز بدگویــی از او نیســت، چنــان کــه در بــارۀ همــۀ زمامــداراِن امــور مــردم چنیــن اســت؛ یعنــی 

گــر زمامــداری بــر مبنــای منافــع عمومــی رفتــار کنــد و ایــن کار وی بــه مــذاق کســی خــوش نیایــد،  ا

وی را نرســد کــه آن زمامــدار را نکوهــش کنــد، چــرا کــه دیــدگاِه فــرد در برابــر منافــع عمومــی ارزشــی 

ــر اســت. بدیــن ترتیــب، رســول خدا؟ص؟  ــر دیدگاه هــای شــخصی برت نــدارد و جایــگاه والیــت ب

خواســته اســت کــه ُبَرْیــده را بــر جــای خــود بنشــاَند تــا از حــّد خــود فراتــر نــرود، بــدان ســبب کــه 

گیــر اســت، هماننــد همــان والیــت رســول خدا؟ص؟ بــه قرینــۀ ایــن  والیــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فرا

فرمایــش ایشــان: »آیــا مــن بیــش از مؤمنــان بــر خودشــان والیــت نــدارم؟«

»این گفتاری است روشن ساز و هدایت و اندرزی برای تقواپیشگان.« ]آل ِعمران/138[
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ـــاد نمـــود کـــه معنـــای  ـــد از تفســـیر خـــوِد رســـول خدا؟ص؟ ی ـــن نامبـــرده، بای پیـــش از همـــۀ قرائ

ایـــن لفـــظ را بیـــان نمـــوده و آن گاه، از موالنـــا امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ کـــه راه ایشـــان را گام بـــه گام 

پیموده است.

ُقَرشـی علی بن ُحَمید )شـمس األخبار: ص38 ]102/1[( به نقل از کتاب سـلوة العارفیِن الموّفق 

باهّلل حسـین بن اسـماعیل جرجانی، پدِر المرشـد باهّلل، با ذکر سـند از پیامبر؟ص؟ روایت نموده 

کـه چـون در بـارۀ معنـای »هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.« از ایشـان 

سـؤال شـد، فرمـود: »خداونـد مـوالی مـن اسـت و بیـش از خـودم بـر مـن والیـت دارد و بـا وجـود 

او، مـرا اختیـاری نیسـت. مـن هـم مـوالی مؤمنانـم و بیـش از خودشـان بـر ایشـان والیـت دارم و با 

وجـود مـن، آنـان را اختیـاری نباشـد. هـر کـه بیـش از خـودش بـر وی والیـت دارم و بـا وجـود مـن، 

وی را اختیـاری نیسـت، علـی هـم مـوالی او اسـت و بیـش از خـودش بـر وی والیـت دارد و بـا 

وجـود وی، اختیـاری از آِن خـودش نیسـت.«

در صفحــۀ 200 ضمــن حدیــث احتجــاج عبــداهّلل بــن جعفــر بــر معاویــه، ایــن ســخن وی 

َمه، 
َ
گذشــت: »ای معاویــه! مــن از رســول خدا؟ص؟ بــر منبــر شــنیدم _ حــال آن کــه عمــر بــن ابی َســل

ُاســامة بــن زیــد، ســعد بــن ابی وّقــاص، ســلمان فارســی، ابــوذر، مقــداد، و زبیــر بــن َعّوام نیــز همراه 

ــا مــن بیــش از مؤمنــان بــر خودشــان والیــت نــدارم؟‹ گفتیــم: ›آری؛  مــن بودنــد _ کــه فرمــود: ›آی

ــد؟‹ گفتیــم: ›آری؛ ای  ــر شــما ندارن ــا همســران مــن حــّق مــادری ب ای رســول خدا!‹ فرمــود: ›آی
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رســول خدا!‹ فرمــود: ›هــر کــه مــن بــر وی والیــت دارم، علــی نیــز موالی او اســت و بیــش از خودش 

ــود: ›بارخدایــا! دوســت بــدار ــی زد و فرم ــانۀ عل ــر ش ــتش ب ــا دس ــت دارد.‹ آن گاه، ب ــر وی والی  ب

 و یــاری کــن هــر کــه او را دوســت بــدارد و یــاری کنــد؛ و دشــمنی ورز بــا هــر کــه بــا او دشــمنی ورزد. 

ای مــردم! مــن بــر مؤمنــان بیــش از خودشــان والیــت دارم و بــا حضــور مــن، ایشــان را اختیــاری 

نباشــد؛ پــس از مــن، علــی بیــش از خــود مؤمنــان بــر ایشــان والیــت دارد و بــا حضــور وی، آنــان را 

اختیــاری نیســت؛ ... .‹

پیامبــر مــا؟ص؟ بــرای اّمــت خویــش، برتریــن و ســزاوارترین و نیکوتریــن کــس را در غدیــر خــّم 

 و نیــز در جای هــای دیگــر، بــه امامــت تعییــن فرمــود و بــا او، حّجــت را بــر ایشــان تمــام ســاخت 

ــا او، همــان نســبت  گاهشــان نمــود کــه نســبت علــی ب و بــه فرمــان بــردن از وی امرشــان کــرد و آ

ــر هــر مؤمــن پــس از او والیــت دارد و هــر  ــا موســی؛ و نیــز خبرشــان داد کــه علــی ب هــارون اســت ب

کــس خــودش بــر او والیــت دارد، علــی هــم بــر وی والیــت دارد و هــر کــه او بــر وی بیــش از خــودش 

والیــت دارد، علــی نیــز بــر وی بیــش از خــودش والیــت دارد؛ و علــی جانشــین و صاحب خالفت 

پس از او است ... .«

وئـی در حدیـث حّجـت آوری امیرالمؤمنیـن؟ع؟  نیـز در صفحـۀ 165 از شـیخ اإلسـالم َحّمُ

در روزگار عثمـان، چنیـن گذشـت: »سـپس رسـول خدا؟ص؟ بـه خطبـه برخاسـت و فرمـود: ›ای 

مـردم! آیـا می دانیـد کـه خداونـد؟زع؟ مـوالی مـن اسـت و مـن مـوالی مؤمنانـم و بیـش از خودشـان 

بر ایشـان والیت دارم؟‹ گفتند: ›آری.‹ فرمود: ›ای علی برخیز!‹ من برخاسـتم. فرمود: ›هر که 

مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کن هر کـه او را 

دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز بـا هـر کـه بـا او دشـمنی ورزد.‹ پس سـلمان برخاسـت 

و گفـت: ›ای رسـول خدا! ایـن چگونـه والیتـی اسـت؟‹ فرمود: ›والیتی همچـون والیت من. هر 

که من بیش از خودش بر وی والیت دارم، علی هم چنین است.‹«

همچنیـن در صفحـۀ 196 در حدیـث حّجـت آوری امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه حدیـث غدیـر 
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در روز ِصّفین، سـخن ایشـان چنین گذشـت: »سـپس رسـول خدا؟ص؟ فرمود: ›ای مردم! همانا 

خداونـد مـوالی مـن اسـت و مـن مـوالی مؤمنانـم و بیـش از خودشـان بـر ایشـان والیـت دارم. هـر 

کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر که 

او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز بـا هـر کـه بـا او دشـمنی ورزد؛ و یاریگـرش را یـاری 

نمـا و هـر کـه یـاری اش را فرونهـد، یـاری اش را فرونـه.‹ سـلمان فارسـی برخاسـت و گفـت: ›ای 

رسـول خدا! ایـن چگونـه والیتـی اسـت؟‹ فرمـود: ›والیتـی همچـون والیت من. هـر که من بیش 

از خـودش بـر وی والیـت دارم، علـی هـم چنیـن اسـت.‹«

حافظ عاصمی )زین الفتی( گوید: »از علی بن ابی طالب در بارۀ این سخن پیامبر؟ص؟ : 

برخاستم،  ›چون  فرمود:  پرسیدند.  است.‹  او  موالی  نیز  علی  دارم،  والیت  وی  بر  من  که  ›هر 

ایشان مرا به پیشوایی مردم منصوب فرمود. پس هر که با من به مخالفت برخیزد، گمراه است.‹«

مـراد امـام از برخاسـتن، آن اسـت کـه در آن اجتمـاع بـزرگ، رسـول خدا؟ص؟ بـه وی فرمـان 

داد کـه برخیـزد تـا وی را نشـان دهـد و معّرفـی اش کند و به پیشـوایی اّمت منصوبش نماید. این 

مطلـب در صفحـات 15 و 23 و 165 و 217 گذشـت. َحّسـان بـن ثابـت بـه همین رخداد اشـاره 

دارد، آن جـا کـه گفته اسـت:

پس گفت: »یا علی؛ به پا خیز! که من، تو را پس از خود به عنوان امام و هادی برگزیدم.«

در حدیثی که سـّید همدانی )موّدة القربی ]موّدة پنجم[( آورده، آمده اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ 

فرمـود: ›ای جماعـت! آیـا چنیـن نیسـت کـه خداونـد از خـود من بر مـن اولی اسـت و اختیار امر 

و نهـی بـه مـرا دارد و مـرا اختیـار نیسـت کـه به او امـر و نهی کنم؟‹ گفتند: ›آری؛ ای رسـول خدا!‹ 

فرمـود: ›هـر کـه خداونـد و مـن مـوالی اوییـم، ایـن علـی مـوالی او اسـت؛ وی اختیـار امـر و نهـی 

شـما را دارد و شـما اختیـار امـر و نهـی وی را نداریـد. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او 

را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز بـا هـر کـه بـا او دشـمنی ورزد؛ و یاریگـرش را یـاری نما 

و هـر کـه یـاری اش را فرونهـد، یـاری اش را فرونـه. بارخدایـا! همانا تو بر ایشـان گواهـی که من ابالغ 

نمودم و دلسـوزانه انـدرز دادم.‹«
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امـام حافـظ واحـدی پـس از ذکـر حدیـث غدیـر گفتـه اسـت: »ایـن والیـت کـه پیامبـر؟ص؟ 

بـرای علـی اعـالن نمـود، در روز قیامـت مایـۀ مؤاخـذه خواهـد بـود. در شـرح ایـن سـخن خداوند 

تعالی: ›و ایشـان را نگاه دارید؛ که همانا بازخواسـت خواهند شـد.‹ ]صاّفات/24[ روایت شـده اسـت که 

مـراد، والیـت علـی؟ع؟ اسـت؛ یعنـی ایشـان مؤاخـذه خواهنـد شـد کـه آیـا چنان کـه پیامبر؟ص؟ 

بـه ایشـان سـفارش نمـود، حـِقّ والیـت وی را بـه جـا آوردنـد یـا آن را تبـاه کردنـد و وانهادنـد؛ پـس 

باید این حق از ایشان ستانده شود و کیفر یابند.«

ـمَطین: باب چهاردهم  وئی )َفراِئد الّسَ حدیث یاد شـده را این کسـان با ذکر سـند آورده اند: حّمُ

]79/1[(؛ جمال الّدیـن زرنـدی )نظـم درر الّسـمطین ]ص109[(؛ ابن َحَجـر )الّصواعـق المحرقـه: ص89 

]ص149[(؛ و َحْضَرمـی )الّرشـفة الّصـادی مـن بحـر فضائـل بنی الّنبـّی الهـادی: ص24 ]ص55[(�

ـع ]معرفـة علـوم  کـم ابوعبـداهّلل بـن َبِیّ ـمَطین: 81/1[ بـا ذکـر سـند از طریـق حا وئـی ]َفراِئـد الّسَ حّمُ

ر، از عبداهّلل بن محّمد بن َغْزوان، از علی بن جابر، از محّمد 
َ

الحدیث: ص96[ از محّمد بن ُمَظّف

بـن خالـد بـن عبـداهّلل، از محّمـد بـن ُفَضیـل، از محّمـد بن سـوقه، از ابراهیم، از اسـود، از عبداهّلل 

بـن مسـعود، از رسـول خدا؟ص؟ روایـت کـرده اسـت: »فرشـته ای نزد مـن آمد و گفـت: ›از پیامبران 

پیشـین بپـرس کـه بـر چـه مبعـوث گشـتند.‹ ]گفتـم: ›بـر چـه مبعـوث گشـتند؟‹ گفـت:[1 ›بـر 

والیت تو و والیت علی بن ابی طالب.‹«

ـمَطین: 79/1[ گوید که از علی؟ع؟ روایت شـده اسـت: »والیت یکی از اصول  همو ]َفراِئد الّسَ

دین است.«

ـع، از محّمـد بـن علـی، از  کـم بـن َبِیّ ـمَطین: 79/1[ بـا ذکـر سـند از طریـق حا نیـز او ]َفراِئـد الّسَ

احمـد بـن حـاِزم، از عاصـم بـن یوسـف َیْرُبوعـی، از سـفیان بـن ابراهیـم حرنـوی، از پـدرش، از 

ابوصـادق، از علـی؟ع؟ آورده اسـت: »اسـالم سـه پایـه دارد کـه هیـچ یـک بـدون دیگـری سـود 

نبخشـد: نمـاز، زکات، والیـت.«

ب، از مأخذ است.)غ.(
ّ

1. افزودۀ درون قال

388/1
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ـــش  ـــن؟ع؟ موالی ـــس امیرالمؤمنی ـــر ک ـــه ه ـــت ک ـــاب گذش ـــن خّط ـــر ب ـــۀ 382 از عم در صفح

نباشـــد، مؤمـــن نیســـت.

آلوسـی )روح المعانـی: 74/23 ]80/23[( در ذیـل آیـۀ »ایشـان را نـگاه داریـد کـه همانـا بازخواسـت 

اقـوال آن اسـت کـه مـراد،  اقـوال گویـد: »برتریـِن ایـن  از برشـماری  می شـوند.« ]صاّفـات/24[ پـس 

بازخواسـت در بارۀ عقاید و اعمال اسـت که سـرآمِد همۀ آن ها، ال إله إال اهّلل؛ و از مهم ترینشـان، 

والیـت علـی _ کـّرم اهّلل تعالـی وجهـه _ اسـت.«

کـم نیشـابوری، بـا ذکـر سـند از رسـول خدا؟ص؟ روایـت شـده  از طریـق بیهقـی، از حافـظ حا

است: »هرگاه خداوند، مردم روزگاران نخست و بازپسین را در روز قیامت گردآوَرد و صراط را بر 

ُپـل جهنـم برقـرار نمایـد، هیـچ کـس از آن عبـور نکند، مگر بـا برات والیت علی بـن ابی طالب.« 

ِضره: 172/2 ]116/3[( با ذکر سـند آورده اسـت. ایـن روایـت را محّب الّدیـن طبـری )الّریـاض الّنَ

در ایـن جـا مجـال آن نیسـت کـه همـۀ احادیثـی را یـاد کنیـم کـه در مآخـذ بسـیار در بـاب 

کـه همانـا بازخواسـت می شـوند.«  نـگاه داریـد  را  ایشـان  »و  یافته ایـم:  بـدان دسـت  آیـات  ایـن   تفسـیر 

از  حافظـان  کـه  روایاتـی  فراواننـد  نیـز  ]زخـرف/45[  فرسـتادیم.«  تـو  از  پیـش  کـه  رسـوالنی  از  »بپـرس  و 

َبـرات و جـواز عبـور از آتـش نقـل نموده انـد. گمـان نـدارم کـه  پیامبـر؟ص؟ بـا ذکـر سـند در بـاب 

وجـدان آزاد خواننـدگان حکـم نمایـد کـه همـۀ ایـن احادیـث بـا معنایـی غیـر از خالفـت و اولـی 

بودن بر مردم از خودشـان سـازگار باشـد و در عین حال، این مطلب از اصول دین شـمرده شـود 

و فرد بی بهره از آن، بی ایمان و اعمال او  ناصحیح قلمداد گردد.

ایـن اولوّیـِت در شـمار اصـول دیـن و ایـن مولوّیـت کـه ایمـان بسـته بـه آن اسـت _ چنـان که 

در گفتـار عمـر در صفحـۀ 382 گذشـت _ در کالمـی دیگـر از عمـر، خطـاب بـه ابن عّبـاس نیـز 

آمـده اسـت.

ایــن گفتــار را راغــب )محاضــرات األدبــاء: 213/2 ]مــج2/ج478/4[( از ابن عّبــاس آورده اســت: 

»شــبی همــراه عمــر بــن خّطــاب در حرکــت بــودم. او بــر قاطــری ســوار بــود و مــن بــر اســبی بــودم. 

389/1
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وی آیــه ای خواْنــد کــه در آن، از علــی بــن ابی طالــب یــاد شــده بــود. ســپس گفــت: ›هــال بــه خــدا 

ســوگند! ای فرزنــدان عبدالمّطلــب؛ از میــان شــما، علــی از مــن و ابوبکــر بــرای خالفــت ســزاوارتر 

کنــون او را رهــا کنــم.‹ پــس پرســیدم: ›ای  گــر ا بــود.‹ بــا خــود گفتــم: ›خداونــد از مــن درنگــذرد، ا

امیرالمؤمنیــن! تــو ایــن ســخن را می گویــی، حــال آن که تو و دوســتت ابوبکر، از میــان همۀ مردم، 

برجســتید و امــر خالفــت را از مــا ســتاندید!‹ گفــت: ›دور شــوید ای فرزنــدان عبدالمّطلــب! هــال 

کــه شــما بــا عمــر بــن خّطــاب طــرف هســتید ]و بــه حســاب شــما خواهــم رســید[!‹ مــن میــان 

خــود و او فاصلــه افکنــدم. وی قــدری پیــش رفــت و آن گاه، گفــت: ›حرکــت کــن کــه امیــدوارم 

از رفتــن بازمانــی! ســخنت را تکــرار نمــا.‹ گفتــم: ›از مطلبــی یــاد کــردی و مــن هــم پاســخت را 

گــر ســکوت کنــی، مــا هــم ســکوت می کنیــم.‹ گفــت: ›بــه خــدا ســوگند! مــا بــه ســبب  دادم. ا

کیــن ورزی خالفــت را نســتاندیم؛ بلکــه او را بــرای ایــن کار کوچــک می شــمردیم و بیــم داشــتیم 

ــرد او را نگیرنــد، زیــرا خــون اقوامشــان را ریختــه اســت.‹ خواســتم بگویــم:  کــه عــرب و قریــش ِگ

ــه هــر ســو گســیل می فرمــود و او سرکردگانشــان را درهــم می شکســت. او  ›رســول خدا؟ص؟ او را ب

علــی را کوچــک نمی شــمرد؛ آیــا تــو و دوســتت او را کوچــک می شــمارید؟‹ آن گاه، عمــر گفــت: 

›ایــن کار خــواه ناخــواه شــد. پــس می بینــی چگونــه _ بــه خــدا ســوگند! _ مــا در هیــچ کاری بــدون او 

تصمیــم نمی گیریــم و بی اجــازۀ وی کاری نمی کنیــم.‹«

در شـرح نهـج البالغـه )20/2 ]50/6[( عبـارت عمـر چنیـن آمـده اسـت: »ابن عّبـاس! هـال کـه 

دوسـت تـو ]علـی[ بـرای خالفـت پـس از رسـول خدا؟ص؟ سـزاوارتریِن مـردم بـود؛ اّمـا از دو چیـز بـر 

وی بیم داشتیم ... .« گفتم: »ای امیرالمؤمنین! آن دو چه بودند؟« گفت: »هم بر کم سالی اش 

ترسیدیم و هم بر دوستی اش با فرزندان عبدالمّطلب.«

 در همـان )115/2 ]82/12[( عبـارت اخیـر بدیـن شـکل آمـده اسـت: »بـه سـبب کم سـالی

 و دوستی اش با فرزندان عبدالمّطلب، او را ]برای خالفت[ خوش نداشتیم.«

گواهـی دادن بـه والیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـا معنایـی کـه گفتیـم، نـور و حکمتـی اسـت 
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کـه در دل هـای دوسـتاران و پیروانـش بـه ودیعـت نهـاده شـده، چنـدان کـه در طلبـش بـار سـفر 

برمی بسـته اند و فرسـتادگانی بـرای تعییـن حمل کننـدۀ ایـن بار گران گسـیل می شـده اند؛ چنان 

کـه بیهقـی )المحاسـن و المسـاوئ: 30/1 ]ص43-45[( آورده اسـت. ایـن گفـت و گـوی بلنـد میـان 

ابن عّبـاس و مـردی شـامی از اهـل ِحْمـص جریـان یافتـه کـه در آن آمـده اسـت:

»مـرد شـامی گفـت: ›ای ابن عّبـاس! مـردِم طایفۀ من هزینۀ سـفرم را فراهـم کردند تا مرا نزد 

تـو فرسـتند کـه امیـن ایشـان نـزد تـوام؛ پـس تـو را نرسـد کـه نیـاز مـرا برنیـاوری و بـازم گردانـی. مـردم 

کتنـد.  طایفـۀ مـن در بـارۀ مسـألۀ خالفـت علـی سـخت بـه اختـالف افتاده انـد و در معـرض هال

ایشـان را از تنگنـا ِبَرهـان؛ کـه خداونـد از تنگنایـت برهاَند.‹ ابن عّباس گفت: ›ای برادر شـامی! 

بنـدۀ صالـح اسـت کـه موسـی؟ع؟  از حیـث َفضـل و علـم، هماننـد آن  اّمـت،  ایـن  علـی در 

َمه را برایـش برخواْنـد کـه در آن، فضائـل 
َ
دیـدارش نمـود.‹ _ آن گاه، ابن عّبـاس حدیـث اّم َسـل

بسـیاری برای علی برشـمرده شـده اسـت. _ مرد شـامی گفت: ›ای ابن عّباس! سـینۀ مرا از نور 

از تنگنـا رهایـت نمایـد! گواهـی  از تنگنـا رهایـم نمـودی؛ کـه خداونـد  و  انباشـتی  و حکمـت 

می دهم که علی؟ضر؟ موالی من و موالی هر مرد و زن مؤمن است.‹«

ــد  ــد و پن ــاد می کنن ــه ی ــی ک ــرای گروه ــود[ را ب ــات ]خ ــا آی ــو. م ــروردگار ت ــت پ ــت راه راس ــن اس »و ای

می گیرنــد، روشــن بیــان کرده ایــم.« ]انعــام/126[
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گفتارهایی از پیشوایان بزرگ در تألیفاتشان، 
در باب حدیث غدیر

حقیقـت معنـای مولـی در آشـکارترین شـکل نمایانده شـد؛ بـه گونه ای که دیگـر مخالفان 

را چـاره ای جـز آن نیسـت کـه در برابـر آن سـر تسـلیم فـرود آورنـد، مگـر کسـی کـه عناد ورزد و شـیوۀ 

برتـر را وانهـد. در جسـت و جـوی ایـن حقیقـت، مـا بـه گفتارهایـی گوهریـن از برخـی دانشـوران 

 دسـت یافتیـم کـه کاوش و پژوهششـان، ایشـان را بـه حقیقـِت آشـکار رهنمـون گشـته اسـت 

کنون گزیدۀ سـخنان  و بـدون توّجـه بـه همهمه هـا و هیاهوهـا، ایـن سـخنان را بـر زبـان رانده اند. ا

ایشان را می آوریم:

تاریـخ مصـر گویـد: »در  ابراهیـم، ابومحّمـد مصـری )د. 387( در  ابـن زوالق حسـن بـن   .1

18 ذی الحّجـۀ 362 کـه روز غدیـر خـّم بـود، مردمـی از مصریـان و مغربیـان و همراهانشـان بـرای 

دعـا گردآمدنـد، زیـرا روز عیـد بـود؛ چـرا کـه در ایـن روز، رسـول خدا؟ص؟ عهـد خالفـت را بـرای 
امیرالمؤمنیـن علـی بـن ابی طالـب منعقـد فرمـود و او را جانشـین خـود سـاخت.«1

ایـن گفتـار نشـان می دهـد کـه ابن زوالق، آن ادیـب توانای عرب، از حدیـث غدیر معنایی 

جز آن چه ما دریافت می نماییم، برداشـت نکرده و این روز را جز هنگامۀ انعقاد عهد خالفت 

برای امیرالمؤمنین؟ع؟ و جانشینی وی ندانسته است.

کرده است. 1. َمْقریزی )الُخطط و اآلثار: 222/2 ]389/1[( این را از وی حکایت 
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2. امـام ابوالحسـن واحـدی )د. 468( پـس از ذکـر حدیث غدیر گفته اسـت: »این والیت 

کـه پیامبـر؟ص؟ بـرای علـی مقّرر فرمود، در روز قیامت مورد بازخواسـت قـرار خواهد گرفت.«

به تمام این گفتار در صفحۀ 387 بنگرید.

3. حّجة اإلسالم ابوحامد َغزالی )د. 505( )سّر العالمین1: ص9 ]ص20[( گفته است:

»دانشــوران اختــالف کرده انــد کــه ترتیــب خالفــت چگونــه بــوده و آن کــه بــدان دســت 

یافتــه، چــه دلیلــی داشــته اســت. برخــی پنداشــته اند کــه بــه نــص حاصــل شــود و دلیــل ایشــان 

ایــن ســخن خداونــد تعالــی اســت: ›بــه اعــراب بادیه نشــین کــه از جنــگ تخّلــف ورزیده انــد، بگــو: “بــه 

زودی بــرای جنــگ بــا مردمــی ســخت نیرومنــد فراخوانــده می شــوید کــه بــا آن هــا بجنگیــد یــا مســلمان شــوند.” 

گــر، همچنــان کــه پیــش از ایــن ســربرتافته اید، ســربرتابید،  گــر اطاعــت کنیــد، خدایتــان پاداشــی نیکــو دهــد و ا ا

ک عــذاب می کنــد.‹ ]فتــح/16[ پــس از رســول خدا؟ص؟ هــم، ابوبکــر؟ضر؟ مــردم  شــما را بــه عذابــی دردنــا

را بــه اطاعــت فراخواْنــد و ایشــان اجابتــش کردنــد. یکــی از مفّســران در تفســیر ایــن آیــه: ›آن گاه کــه 

پیامبــر بــا یکــی از زنــان خــود رازی در میــان نهــاد.‹ ]تحریــم/3[ گفتــه کــه در حدیــث آمــده اســت: ›ای 

حمیــراء! همانــا پــس از مــن، پــدر تــو خلیفــه خواهــد بــود.‹ نیــز زنــی گفــت: ›هــرگاه تــو را از دســت 

دهیــم، بــه چــه کــس مراجعــه کنیــم؟‹ پیامبــر؟ص؟ بــه ابوبکــر اشــاره کــرد. دلیــل دیگــر آنــان ایــن 

امامــت  بــود؛ و  امــام جماعــت مســلمانان  زمــان حیــات رســول خدا،  ابوبکــر در  کــه  اســت 

جماعت، ستون دین است.

این، خالصۀ دلیل کسانی است که به نص قائلند. اینان سپس به تأویل روی آورده، 

گر علی خلیفۀ نخست بود، مسلمانان نابود می شدند و به آن پیروزی ها و افتخارات  گفته اند: ›ا

دست نمی یافتند. این که علی چهارمین خلیفه است، برایش مایۀ کاستی نیست؛ چنان 

شیوه  این  از  که  آنان  اّما  نبود.‹  کاستی اش  مایۀ  این،  و  رسول بود  واپسین  هم  پیامبر؟ص؟  که 

1. در ایـن کـه کتـاب یـاد شـده از َغزالـی اسـت، تردیـد نیسـت. ذهبـی )میـزان اإلعتـدال ]500/1[( در شـرح حـال حسـن بن 
ی را از او نقـل نمـوده _ سـبط ابن جـوزی )تذکـرة الخواّص:  َصّبـاح اسـماعیلی، بدیـن مطلـب تصریـح نمـوده و ماجـرای و

ص36 ]ص62[( بـه ایـن تصریـح نمـوده اسـت. _ و بخشـی از گفتـار یـاد شـده را آورده اسـت.
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سرد  هم  تأویل  آن  و  است  باطل  آن،  بر  مبتنی  آرای  و  اعتقاد  این  که  برآنند   سرپیچیده اند، 

و بی پایه و بر مبنای پندار و دلخواه است. ایشان معتقدند که خالفت و احکام، به میراث 

منتقل گردد، همانند آن چه برای داوود و زکرّیا و سلیمان و یحیی پیش آمد. به رأی آنان، یک 

هشتم خالفت سهم زنان پیامبر؟ص؟ است و به همین هم استناد نموده اند. لیکن این پندار 

گر خالفت میراث بردنی بود، عّباس اولی بود. نادرست است؛ زیرا ا

بایـد گفـت کـه برهـان روشـن، چهـرۀ خـود را نمایـان نمـوده و همـۀ اّمـت بـر متـن حدیـث 

غدیر و خطبۀ پیامبر؟ص؟ در آن روز همداستانند که فرمود: ›هر که من بر وی والیت دارم، علی 

مـرد  هـر  کـه مـوالی مـن و  ابوالحسـن  را ای  تـو  بـاد  او اسـت.‹ و عمـر گفـت: ›گـوارا   نیـز مـوالی 

و زن مؤمن گشـتی.‹ این نشـان دهندۀ تسـلیم و خشـنودی و گردن نهادن به این حکم بود؛ اّما 

چکاچـک  و  بـزرگ  پرچم هـای  برافراشـتن  و  خالفتمنـدی  بـه  عالقـه  و  ریاست پرسـتی  بعـدًا 

رایت هـا و به هم پیوسـتن سـواران و گشـودن سـرزمین ها، ایشـان را از شـراب خواهـش سرمسـت 

 نمـود، چنـدان کـه بـه سرکشـی نخسـت بازگشـتند و سـخن پیامبـر؟ص؟ را پشـت سـر افکندنـد

 و آن را به بهایی اندک فروختند؛ و چه بد فروشی کردند!«

4. شـمس الّدین سـبط ابن جـوزی حنفـی )د. 654( )تذکـرة خـواّص االّمـه: ص18 ]ص30[( 

گویـد: »دانشـوران سیره شـناس، همـه برآننـد کـه رویـداد غدیـر خـّم در بازگشـت پیامبـر؟ص؟ از 

حّجـة الـوداع در هجدهـم ذی الحّجـه رخ داد؛ وی 120/000 صحابـی را گـردآوْرد و فرمـود: ›هـر 

کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت ... .‹ او ایـن سـخن را به صراحـت و بدون 

هیـچ اشـاره و کنایـه فرمـود.«

ابواسحاق َثْعلبی )الکشف و البیان ]برگۀ 234[( با ذکر سند آورده است که چون پیامبر؟ص؟ 

ایـن سـخن را فرمـود، در همـه جـا پیچیـد و در سـرزمین ها و شـهرها رواج یافـت. آن گاه، آن چـه 

/1[ گذشـت، بیـان نمـوده و گفتـه اسـت: »و اّمـا در بـارۀ عبارت  ل ... < ]معار�ب
أ
را در تفسـیر آیـۀ >سا

گـون دارد و از ده معنـای آن،  ›مـن کنـت مـواله‹ دانشـوران ادیـب گفته انـد کـه مولـی معانـی گونا
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معنـای دهـم اولـی اسـت.1 خداونـد تعالـی فرمـوده اسـت: ›پس امروز نه از شـما فدیـه ای پذیرند و نه 

از کافران. جایگاهتان آتش است. آتش موالی شما است.‹ ]حدید/15[«

ســپس وی یکایــک آن معانــی نه گانــه را باطــل شــمرده و گفتــه اســت: »مــراد از حدیــث 

غدیــر، اطاعــت مخصــوص و کامــل اســت؛ پــس تنهــا وجــه دهــم صحیــح اســت، یعنــی: اولــی. 

بدیــن ترتیــب، معنــا چنیــن اســت: ›هــر کــس مــن از خــودش بــر وی اولــی هســتم، علــی هــم بــر 

وی اولــی اســت.‹ حافــظ ابوالفــرج یحیــی بــن ســعید ثقفــی اصفهانــی )مــرج البحریــن( بــه همیــن 

 معنــا تصریــح نمــوده اســت. وی حدیــث غدیــر خــّم را بــا ذکــر ســند از اســتادانش روایــت کــرده 

و گفتــه اســت: ›پــس رســول خدا؟ص؟ دســت علــی؟ع؟ را برگرفــت و فرمــود: “هــر کــس کــه مــن 

ولــّی او و از خــودش بــر وی اولــی هســتم، علــی هــم ولــّی او اســت.”‹ پــس دانســته شــد کــه همــۀ 

معانــی بــه وجــه دهــم بازگشــت نمایــد. نیــز ســخن رســول خدا؟ص؟ بــر همیــن معنــا داللــت دارد 

کــه فرمــود: ›آیــا مــن بیــش از مؤمنــان بــر خودشــان والیــت نــدارم؟‹ ایــن، نــّص صریــح در اثبــات 

امامــت و قبــول اطاعــت امــام علــی اســت. همچنیــن اســت ســخن دیگــر پیامبــر؟ص؟ کــه فرمود: 

›حق را بر محور او بگردان، هرگونه و هر جا که گردد.‹«

ؤول: ص16( پس از ذکر حدیث  )مطالب الّسَ 5. کمال الّدین بن َطلحۀ شافعی )د. 652( 

غدیر و نزول آیۀ تبلیغ در آن روز گوید: »این سخن پیامبر؟ص؟ : ›هر که من بر وی والیت دارم، 

 علی نیز موالی او است.‹ مشتمل بر لفظ ›َمن‹ است که برای عمومّیت وضع شده است

 و اقتضای آن، این است که هر کس رسول خدا؟ص؟ موالی او است، علی هم موالی او باشد. 

گون به کار رفته است. این لفظ در قرآن  نیز مشتمل بر لفظ ›مولی‹ است که برای معانی گونا

کریم، گاه به معنای اولی است، چنان که خداوند تعالی در بارۀ منافقان فرموده است: ›جایگاه 

شما آتش است و آن، موالی شما است.‹ ]حدید/15[ بدین معنا: ›آن، اولی بر شما است.‹«

آن گاه، وی معانـی یـاور، وارث، خانـدان نزدیـک، دوسـت، نزدیـک، و آزاد کننـده را هـم از 

1. معانـی دیگـر عبارتنـد از: مالـک، آزاد کننـده، آزاد شـده، یـاور، پسـرعمو، هم پیمـان، عهـده دار پرداخـت تاوان، همسـایه، 
و سـروری کـه از او فرمـان َبرنـد.
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معانی مولی دانسـته و گفته اسـت: »چون این لفظ بر این معانی اطالق شـده، هر یک از آن ها 

کـه مـراد باشـد _ خـواه اولـی، چنـان کـه گروهـی معتقدنـد، و خـواه دوسـت نزدیـک _ معنـای 

حدیـث چنیـن اسـت: ›هـر کـه مـن اولـی بـه او  یـا یـاور  یـا وارث یـا از خانـدان او یـا نزدیـک یـا 

دوسـت وی هسـتم، علی نیز همین گونه اسـت.‹ و این، صریح اسـت در آن که پیامبر؟ص؟ این 

رتبـه را بـه علـی؟ع؟ تخصیـص داده و او را نسـبت بـه دیگـران، هماننـد خـود قـرار داده، به قرینۀ 

کلمۀ ›َمن‹ که معنای عام دارد؛ و چنین رتبه ای را برای دیگران قرار نداده است.

بایـد دانسـت کـه ایـن حدیـث از اسـرار سـخن خداونـد تعالـی در آیـۀ مباهلـه اسـت: ›بگـو 

بیاییـد تـا فراخوانیـم فرزندانمـان و فرزندانتـان، زنانمان و زنانتان، و خودمان و خودتـان را.‹ ]آل عمران/61[ 

بنا به آن چه گذشـت، مراد نفس علی اسـت؛ یعنی خداوند تعالی میان نفس رسـول خدا؟ص؟ 

و نفـس علـی همراهـی قـرار داده و آن دو را بـا ضمیـری بـه رسـول خدا؟ص؟ اضافـه نمـوده اسـت 

]= انفسـنا[. بـه همیـن سـبب، پیامبـر؟ص؟ هـم بـه موجـب ایـن حدیـث، هـر حّقـی را کـه بـرای او 

 بـر مؤمنـان ثابـت اسـت، بـه صـورت عـام بـرای علـی هـم اثبـات نمـود؛ پـس او اولـی بـه مؤمنـان 

و یـاور و سـرور ایشـان اسـت و هـر معنایـی کـه از لفـظ ›مولـی‹ بـرای رسـول خدا؟ص؟ تبـادر یابـد، 

 وی آن را بـرای علـی؟ع؟ اثبـات کـرده اسـت. و ایـن، رتبـه ای اسـت بلنـد و شـامخ و شـکوهمند 

و برتـر کـه پیامبـر؟ص؟ تنهـا علـی را مخصـوص این امتیازات سـاخت و از ایـن رو، آن روز هنگامۀ 

عید و شـادمانی برای دوسـتاران و پیروان آن امام شـمرده شـد.

در شـرح ایـن مطلـب بایـد گفـت: ›خدایـت بـا نـور خویـش بـه اسـرار وحـی واقـف گرداَنـد 

و بـا لطـف خویـش، بینایـی ای بـه تـو عطـا فرمایـد کـه بـه راه راسـت هدایتـت نمایـد؛ بـدان کـه 

یکـی از معانـی مولـی، یـاور اسـت و بدیـن ترتیـب، یـک معنـای حدیـث غدیـر ایـن اسـت: “هـر 

کـه مـن مـوالی اویـم، علـی یـاور او اسـت.” یعنـی پیامبـر؟ص؟ علـی را چنیـن وصـف نمـوده کـه 

بیـان شـده  بـه نحـو عمـوم  ایـن سـخن  او اسـت.‹  یـاور  او اسـت، علـی هـم  یـاور   هـر کـس وی 

و پیامبـر؟ص؟ ایـن صفـت را از آن جهـت بـه وی عطـا نمـوده کـه خداونـد آن را بـرای وی اثبـات 

فرموده اسـت. امام ابواسـحاق َثْعلبی )الکشـف و البیان ]برگۀ 216[( با سـند مرفوع از اسـماء بنت 

معنـای دهـم اولـی اسـت.1 خداونـد تعالـی فرمـوده اسـت: ›پس امروز نه از شـما فدیـه ای پذیرند و نه 

از کافران. جایگاهتان آتش است. آتش موالی شما است.‹ ]حدید/15[«

ســپس وی یکایــک آن معانــی نه گانــه را باطــل شــمرده و گفتــه اســت: »مــراد از حدیــث 

غدیــر، اطاعــت مخصــوص و کامــل اســت؛ پــس تنهــا وجــه دهــم صحیــح اســت، یعنــی: اولــی. 

بدیــن ترتیــب، معنــا چنیــن اســت: ›هــر کــس مــن از خــودش بــر وی اولــی هســتم، علــی هــم بــر 

وی اولــی اســت.‹ حافــظ ابوالفــرج یحیــی بــن ســعید ثقفــی اصفهانــی )مــرج البحریــن( بــه همیــن 

 معنــا تصریــح نمــوده اســت. وی حدیــث غدیــر خــّم را بــا ذکــر ســند از اســتادانش روایــت کــرده 

و گفتــه اســت: ›پــس رســول خدا؟ص؟ دســت علــی؟ع؟ را برگرفــت و فرمــود: “هــر کــس کــه مــن 

ولــّی او و از خــودش بــر وی اولــی هســتم، علــی هــم ولــّی او اســت.”‹ پــس دانســته شــد کــه همــۀ 

معانــی بــه وجــه دهــم بازگشــت نمایــد. نیــز ســخن رســول خدا؟ص؟ بــر همیــن معنــا داللــت دارد 

کــه فرمــود: ›آیــا مــن بیــش از مؤمنــان بــر خودشــان والیــت نــدارم؟‹ ایــن، نــّص صریــح در اثبــات 

امامــت و قبــول اطاعــت امــام علــی اســت. همچنیــن اســت ســخن دیگــر پیامبــر؟ص؟ کــه فرمود: 

›حق را بر محور او بگردان، هرگونه و هر جا که گردد.‹«

ؤول: ص16( پس از ذکر حدیث  )مطالب الّسَ 5. کمال الّدین بن َطلحۀ شافعی )د. 652( 

غدیر و نزول آیۀ تبلیغ در آن روز گوید: »این سخن پیامبر؟ص؟ : ›هر که من بر وی والیت دارم، 

 علی نیز موالی او است.‹ مشتمل بر لفظ ›َمن‹ است که برای عمومّیت وضع شده است

 و اقتضای آن، این است که هر کس رسول خدا؟ص؟ موالی او است، علی هم موالی او باشد. 

گون به کار رفته است. این لفظ در قرآن  نیز مشتمل بر لفظ ›مولی‹ است که برای معانی گونا

کریم، گاه به معنای اولی است، چنان که خداوند تعالی در بارۀ منافقان فرموده است: ›جایگاه 

شما آتش است و آن، موالی شما است.‹ ]حدید/15[ بدین معنا: ›آن، اولی بر شما است.‹«

آن گاه، وی معانـی یـاور، وارث، خانـدان نزدیـک، دوسـت، نزدیـک، و آزاد کننـده را هـم از 

1. معانـی دیگـر عبارتنـد از: مالـک، آزاد کننـده، آزاد شـده، یـاور، پسـرعمو، هم پیمـان، عهـده دار پرداخـت تاوان، همسـایه، 
و سـروری کـه از او فرمـان َبرنـد.
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گـر بـرای آزارش همدسـت شـوید، خداونـد  ُعَمیـس روایـت کـرده اسـت: ›چـون ایـن آیـه نـازل شـد: “و ا

یـاور او اسـت و نیـز جبرئیـل و صالـِح مؤمنـان و فرشـتگان از آن پـس یـاور او خواهنـد بـود.” ]تحریـم/4[ از 

رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم: “صالـِح مؤمنـان، علـی بن ابی طالب اسـت.” چـون خداوند در وحی 

خویـش بـر رسـولش بـه وی اعـالن نمـود کـه اهّلل و جبرئیـل و علـی، یـاور اویند، و به ایـن ترتیب یاور 

بـودن را بـرای علـی اثبـات کـرد، پیامبـر؟ص؟ هـم بـا اقتـدا بـه قـرآن کریـم، ایـن صفـت را بـرای وی 

اثبـات نمود.‹

آن گاه، پیامبـر؟ص؟ در وصـف علـی کلماتـی بـه کار ُبـرد کـه بـه صراحـت همیـن معنـا را 

می رسـاَند. حافـظ ابوُنَعیـم اصفهانـی )ِحلیـة األولیـاء: 66/1( بـا ذکـر سـند روایـت کـرده اسـت کـه 

امـام  و  مسـلمانان  سـرور  ای  آمـدی  ›خـوش  فرمـود:  ایشـان  و  درآمـد  پیامبـر؟ص؟  بـر  علـی 

کنون در این مطلب، خوب بیندیش: از سـویی، سـروری مسـلمانان و امامت  تقواپیشـگان.‹ ا

نفـس  را  علـی  تعالـی  خداونـد  سـویی،  از  و  اسـت  پیامبـر؟ص؟  خـود  اوصـاف  از  تقواپیشـگان 

پیامبر؟ص؟ شمرده است.

گفتیم،  چه  آن  به  عنایت  با  که  می ستود  صفاتی  به  را  علی  همواره  پیامبر؟ص؟  نیز 

مخصوص او بوده است. حافظ ابوُنَعیم اصفهانی )ِحلیة األولیاء: 67/1( با ذکر سند از انس بن 

مالک روایت کرده که خود شنیده است که رسول خدا؟ص؟ به ابوَبْرزه چنین گفت: ›ای ابوَبْرزه! 

همانا خداوند در بارۀ علی بن ابی طالب به من چنین سپرده است که وی پرچم هدایت، 

نشان راه ایمان، پیشوای دوستان من، و نوری است برای همۀ اطاعت کنندگانم. ای ابوَبْرزه! 

علی امام تقواپیشگان است و هر که او را دوست بدارد، مرا دوست داشته؛ و هر که به وی کینه 

ورزد، به من کینه ورزیده است. پس او را به این امر مژده بخش.‹ حال که این سخن مستند 

آشکار شد، روشن می شود که چرا پیامبر؟ص؟ بسیاری از صفات را تنها برای علی برشمرده 
است: ›و پیشدستی کنندگان در آن بر یکدیگر پیشی می گیرند.‹ ]مطّففین/26[«1

)کفایـة الّطالـب:  6. صـدر الحّفـاظ فقیـه الحرمیـن ابوعبـداهّلل گنجـی شـافعی )د. 658( 

که بخشی از آن ها را به دیدۀ قبول نمی نگریم. کردیم، حال آن  کالم را با برخی خرده هایش نقل  1. این 
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گر می خواسـتم کسـی  ص69 ]ص166[( ایـن سـخن رسـول خدا؟ص؟ بـه علـی را یـاد کـرده اسـت: »ا

را جانشـین خـود سـازم، هیـچ کـس سـزاوارتر از تـو نبـود؛ زیـرا هم در اسـالم پیشـگامی، هـم به من 

کـه رسـول خدایم، نزدیکـی، و هـم دامـاد مـن هسـتی کـه فاطمـه سـرور زنان جهـان نزد تو اسـت.« 

بـرای رسـول خدا؟ص؟  تعییـن جانشـین  بـر عـدم  »ایـن سـخن گرچـه  گفتـه اسـت:  سـپس وی 

داللـت دارد، حدیـث غدیـر نشـان می دهـد کـه وی تعییـن ولـّی نمـوده، و ایـن همـان تعییـن 

جانشـین اسـت؛ یعنی حدیث غدیر این سـخن را نسـخ نموده، چرا که حدیث غدیر در پایان 

عمـر آن بزرگـوار صـادر گشـته اسـت.«

7. سـعیدالّدین َفْرغانـی)د. 699( _ چنـان کـه ذهبـی )الِعَبـر فی خبر من غبـر ]399/3[( از وی 

یـاد نمـوده _ در شـرح تائّیـۀ ابن فـارض َحَمـوی1 )د. 5762( سـخنی در ایـن بـاب دارد. مطلـع آن 

تائّیه چنین است:
دیدگانــم بــادۀ شــور عشــق را بــه مــن نوشــاند؛ و جامــم رِخ یــاری اســت کــه از ]وصــف بــه[ زیبایــی 

برتــر اســت.

و یکی از ابیات آن از این قرار است:
علــی از راه تأویــل و بــا دانشــی کــه از راه جانشــینی پیامبــر بــدان دســت یافتــه بــود، آن چــه را ]از 

کتــاب و ســّنت[ کــه مشــکل و ناروشــن بــود، واضــح و روشــن ســاخت. 

وی در شـرح ایـن بیـت گفتـه اسـت: »ایـن بیـت، مبتدایـی اسـت که خبر آن حذف شـده 

اسـت و تقدیـر آن چنیـن اسـت: ›ایـن کـه علـی _ کـّرم اهّلل وجهـه _ مطالـب مشـکل کتـاب و سـّنت 

را تبییـن و آشـکار می کنـد، بـه سـبب دانشـی اسـت کـه بـه او عطـا شـده اسـت.‹ بدین سـان که 

پیامبر؟ص؟ وی را وصّی و جانشـین خود سـاخته و فرموده اسـت: ›هر که من بر وی والیت دارم، 

علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹ و ایـن در روز غدیـر خـّم بـود، چنـان کـه علـی _ کـّرم اهّلل وجهـه _ خـود، در 

1. نـام ایـن شـرح »منتهـی المـدارک« اسـت کـه ایـن سـخن در )145/2( از آن اثـر آمـده اسـت. فرغانـی شـرحی فارسـی نیز بر 
تائّیـه نگاشـته که »مشـارق الـّدراری« نـام دارد.)ط.(

2. وی د.632 است و آن چه در متن آمده تاریخ تولد او است.)ن.(
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ابیاتـی آن را تقریـر نمـوده کـه در آن آمـده اسـت:
پیامبر، مرا برگزید و وصّی خویش برای اّمتش قرار داد، چرا که از رأی و داوری من، خشنود بود.

رسول خدا ]والیتی چون[ والیت خویش را در روز غدیر خّم، برای من، بر شما ثابت و مقّرر فرمود.

غدیــر خــّم، آبگیــری بــوده در یکــی از منزل هــای مدینــه بــر طریقــی بــه ســمت مّکــه کــه 

کنــون آن را، راه پیــادگان می خواننــد. ایــن تبییــن تأویــالت کــه بــه ســبب دانــش امامــت بــوده،  ا

از جملــۀ فضائــل بی شــماری اســت کــه رســول خدا؟ص؟ وی را مخصــوص آن ســاخت و بــه وی 

میراث بخشید.

و اّمـا سـهم علـی بـن ابی طالـب _ کـّرم اهّلل وجهـه _ از دانـش و درک و آشکارسـازی مشـکالت 

قـرآن بـزرگ و کتـاب گرامـی، از معجـزات مخصـوص آن پیامبـر بزرگـوار اسـت کـه بـا روشـن ترین 

بیـان، بدیـن سـخن بـه آن نیـل یافـت: ›مـن شـهر دانشـم و علـی دِر آن اسـت.‹ و نیز: ›هـر که من 

بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹ از ایـن گذشـته، او را فضیلت هـای دیگـر اسـت 

کـه بـه شـمار و حسـاب درنیایـد.«

8 . عالء]الّدولـه رکن[الّدیـن ابوالمـکارم سـمنانی بیاضـی مّکـی )د. 736( )العـروة الوثقی( 

گویـد: »پیامبـر؟ص؟ بـه علـی _ سـالم خـدا و فرشـتگان بزرگـوار بـر او بـاد! _ فرمود: ›نسـبت تو بـا من، همان 

نسـبت هـارون اسـت بـا موسـی؛ بـا ایـن تفـاوت که پـس از من پیامبـری نخواهد بود.‹ نیـز وی در 

 غدیـر خـّم پـس از حّجـة الـوداع نـزد جماعتـی بسـیار از مهاجـران و انصـار، شـانۀ وی را برگرفـت 

و فرمود: ›هر که من بر وی والیت دارم، علی نیز موالی او اسـت. بارخدایا! دوسـت بدار و یاری 

کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی ورز بـا هـر کـه بـا او دشـمنی ورزد.‹ ایـن 

 حدیثـی اسـت کـه همـگان بـر صّحـت آن اّتفـاق دارنـد. بدیـن سـان، وی سـرور اولیـا گشـت 

و قلبـش بـه سـان قلـب محّمـد _ درود و سـالم بـر او بـاد! _ بود. سـاالر صّدیقین، همـراه پیامبر؟ص؟ در 

غـار، یعنـی ابوبکـر نیـز به همین مطلب اشـاره داشـت، آن گاه که ابوُعَبیدة بن جـّراح را نزد علی 

فرسـتاد تـا وی را فراخواَنـد و بـه او گفـت: ›ای ابوُعَبیـده! تـو امیـن ایـن اّمتـی. تـو را نـزد شـخصی 
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می فرسـتم کـه هم مرتبـۀ همـان کسـی اسـت کـه دیـروز از دسـتش دادیـم ]= پیامبـر؟ص؟[؛ پـس 

سزاوار است که با او به ادب نیکو سخن گویی.‹«

9. طیبی، حسن بن محّمد )د. 743( )الکاشف فی شرح حدیث الغدیر( گوید: »پیامبر؟ص؟ 

سخن  همان  ایشان  مراد  و  هستم.‹  اولی  خودشان  از  مؤمنان  بر  من  ›همانا  است:  فرموده 

خداوند تعالی است: ›پیامبر بر مؤمنان، از خودشان اولی است.‹ ]احزاب/6[ این گفتار مطلق است 

و بیان ننموده که این اولوّیت از کدام باب است. آن گاه، در ادامۀ همین آیه آن را تعیین نموده 

است: ›و همسران پیامبر، مادران ایشانند.‹ ]احزاب/6[ یعنی پیامبر؟ص؟ برای اّمتش به منزلۀ پدر 

است:  خوانده  چنین  را  آیه  که  می کند  تأیید  را  معنا  همین  ابن مسعود؟ضر؟  قراءت  است. 

›پیامبر بر مؤمنان از خودشان اولی است و او پدر ایشان است.‹ مجاهد گوید: ›هر پیامبری پدر 

این تشبیه در گفتار پیامبر؟ص؟  برادرند.‹ پس  با هم  رو، مؤمنان  این  از  و  اّمت خویش است 

جاری است که فرمود: ›هر که من بر وی والیت دارم، علی نیز موالی او است.‹ یعنی هم بر 

اّمت واجب است که علی را همچون پدر محترم دارند و گرامی شمارند و به وی نیکی ورزند؛ 

و هم بر او است که به ایشان مهر ورزد و همچون پدر با فرزندان، با آنان مهربان باشد. بدین 

سبب، عمر او را چنین تبریک گفت: ›ای زادۀ ابوطالب! موالی هر مرد و زن مؤمن گشتی.‹«

10. شهاب الّدین بن شمس الّدین دولت آبادی )د. 1049(1 )هدایة الّسعداء( گوید:

»در الّتشـریح آمده که ابوالقاسـم؟حر؟  گفته اسـت: ›هر که علی را از عثمان برتر شـمارد، بر او 

کـی نیسـت؛ زیـرا ابوحنیفـه؟ضر؟ و ابن مبـارک گفته انـد: “هـر کـه گویـد علـی از همـۀ جهانیان یا  با

کـی نباشـد.” زیرا مراد آن اسـت کـه در دوران  همـۀ مـردم برتـر و بزرگ تریـِن بـزرگان اسـت، وی را با

و اّیـام خالفتـش، از همـه برتـر اسـت؛ چنـان کـه پیامبر؟ص؟ فرمود: “هر که من بـر وی والیت دارم، 

علـی نیـز مـوالی او اسـت.” و مـراد از ایـن گفتـار، دوران خالفت او اسـت. همانند این سـخن در 

قرآن و احادیث و گفتار دانشوران بدان حّد است که در شمار نیاید.‹«

گذشت.)غ.( د )ص278( 
ّ
که در شرح حال او در همین مجل 1. درسِت آن، 849 است 
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نیـز همـو )هدایـة الّسـعداء( گویـد: »در حاصـل الّتمهیـد فـی خالفـة ابی بکـر و دسـتور الحقایـق آمـده 

جهـاز  کـه  داد  فرمـان  و  آمـد  فـرود  خـّم  غدیـر  در  بازگشـت،  مّکـه  از  پیامبـر؟ص؟  ›چـون  اسـت: 

شـتران فراهـم آیـد و آن را هماننـد منبـر کـرد و بـر آن فـراز گشـت و فرمـود: “آیـا مـن بیـش از مؤمنـان 

بـر خودشـان والیـت نـدارم؟” گفتنـد: “آری.” فرمـود: “هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز 

 مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ 

و دشـمنی ورز بـا هـر کـه بـا او دشـمنی ورزد؛ و یاریگـرش را یـاری نمـا و هـر کـه یـاری اش را فرونهـد، 

یـاری اش را فرونـه.” و خداونـد فرمـوده اسـت: “همانـا خداونـد و رسـولش و مؤمنانـی کـه نمـاز بگزارنـد 

و در حـال رکـوع، صدقـه دهنـد، ولـّی شـمایند.” ]مائـده/55[ اهـل سـّنت گفته انـد کـه مـراد از حدیـِث 

 “هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.” آن اسـت کـه وی در دوران خالفـت 
و امامتش، والیت دارد.‹«1

11. ابوشـکور محّمـد بـن عبدالّسـعید بـن محّمـد َکّشـی سـالمی حنفـی )الّتمهیـد فـی بیـان 

الّتوحیـد ]ص167[( گویـد: »رافضیـان گوینـد کـه امامـت علـی بـن ابی طالـب؟ضر؟ بـه نـص اثبـات 

گـردد؛ زیـرا پیامبـر؟ص؟ او را جانشـین و خلیفـۀ پـس از خویش قـرار داده، آن گاه که فرموده اسـت: 

›آیـا خشـنود نیسـتی کـه نسـبت تـو بـا مـن، همان نسـبت هـارون باشـد با موسـی؛ با ایـن تفاوت 

کـه پـس از مـن پیامبـری نخواهـد بـود؟‹ پـس چنـان کـه هـارون؟ع؟ جانشـین موسـی؟ع؟ بـود، 

علـی؟ضر؟ جانشـین پیامبـر؟ص؟ اسـت. دیگـر این که چـون پیامبر؟ص؟ از مّکه بازمی گشـت، او را 

بـر مـردم والیـت داد؛ بدیـن سـان کـه در غدیـر خـّم فـرود آمـد و فرمـان داد کـه جهـاز شـتران را 

همچـون منبـر کردنـد و بـر آن فـراز آمـد و فرمـود: ›آیـا مـن بیـش از مؤمنـان بـر خودشـان والیـت 

ندارم؟‹ گفتند: ›آری.‹

فرمــود: ›هــر کــه مــن بــر وی والیــت دارم، علــی نیــز مــوالی او اســت. بارخدایــا! دوســت بــدار 

گفتارهای پس از آن، نشـان دادن سـازگاری اینان با مفاد حدیث غدیر اسـت. اّما در بارۀ  1. قصد ما از آوردن این سـخن و 
زمـان والیـت و برتـری، بـا ایـن فـرد موافـق نیسـتیم و در ایـن بـاب بـه قـدر کافـی سـخن گفتیم. باز هـم در این زمینه سـخن 

گفت. خواهیم 
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647 گفتارهایی از پیشوایان بزرگ در تدلیفاتشان، در باب حدیث غدیر 

 و یــاری کــن هــر کــه او را دوســت بــدارد و یــاری کنــد؛ و دشــمنی ورز بــا هــر کــه بــا او دشــمنی ورزد؛

 و یاریگــرش را یــاری نمــا و هــر کــه یــاری اش را فرونهــد، یــاری اش را فرونــه.‹ و خداونــد _ جــّل جاللــه _ 

فرمایــد: ›همانــا خداونــد و رســولش و مؤمنانــی کــه نمــاز بگزارنــد و در حــال رکوع، صدقه دهند، ولّی شــمایند.‹ 

]مائــده/55[ ایــن آیــه در شــأن علــی؟ضر؟ نــازل گشــته اســت و نشــان می دهــد کــه وی پــس از 

رسول خدا؟ص؟ بر همه اولی بوده است.«

سپس وی در پاسخ مطالب ذکر شده، گفته است: »و اّما این که پیامبر؟ص؟ وی را ولّی قرار 

داده، گوییم که مراد، در اّیام خود او، یعنی پس از عثمان؟ضر؟ و در زمان معاویه؟ضر؟ است؛ و ما 

هم بر این باوریم. و همچنین است پاسخ ما در بارۀ این آیه: ›همانا خداوند و رسولش و مؤمنانی که 

نماز بگزارند و در حال رکوع، صدقه دهند، ولّی شمایند.‹ به دلیل این آیه، علی در زمان خالفت خود، 

ولّی و امیر بود، یعنی پس از عثمان؟ضر؟ ؛ و اّما پیش از آن، چنین نبود.«

َکثیـر مّکـی شـافعی )د. 1047( )وسـیلة المـآل فـی عـّد مناقـب اآلل ]ص118[( پـس از  12. ابن با

گـون، گفته اسـت: »داَرُقْطنی )الفضائل( از َمْعِقل بن َیسـار،  ذکـر حدیـث غدیـر بـا طریق هـای گونا

از ابوبکـر؟ضر؟ روایـت کـرده اسـت: ›علـی بـن ابی طالـب، عترت رسـول خدا؟ص؟ اسـت؛ یعنی از 

کسـانی اسـت کـه پیامبـر؟ص؟ مـردم را تشـویق نمـوده تـا به آنان تمّسـک ورزند و از ایشـان هدایت 

جوینـد؛ کـه همانـا آنـان سـتارگان هدایتند و هر کس به ایشـان اقتدا نماید، هدایـت یابد.‹ از آن 

رو ابوبکـر وی را مخصـوص ایـن ویژگـی شـمرده کـه او پیشـوای هدایـت و دِر شـهر دانـش و عرفان 

و امـام امامـان و دانشـوِر اّمـت اسـت. گویـا ابوبکـر ایـن تخصیـص را از سـخن پیامبـر؟ص؟ برگرفته 

اسـت کـه در روز غدیـر خـّم، علـی را بـه وصفـی کـه شـرحش گذشـت، مختـص فرمـود. ایـن 

حدیثـی اسـت صحیـح کـه در آن هیچ شـّکی و تردیـدی راه نیابد. این حدیـث از انبوه صحابه 

روایـت شـده و رواج و شـهرت یافتـه اسـت. بـرای دریافتـن شـکوه ایـن گفتـار، کافـی اسـت کـه به 

همایش حّجة الوداع بنگریم.«

13. سـّید امیـر محّمـد یمنـی )د. 1182( )الّروضـة الّندّیـه شـرح الّتحفـة العلوّیـه ]ص159[( پس از 

)686(

نیـز همـو )هدایـة الّسـعداء( گویـد: »در حاصـل الّتمهیـد فـی خالفـة ابی بکـر و دسـتور الحقایـق آمـده 

جهـاز  کـه  داد  فرمـان  و  آمـد  فـرود  خـّم  غدیـر  در  بازگشـت،  مّکـه  از  پیامبـر؟ص؟  ›چـون  اسـت: 

شـتران فراهـم آیـد و آن را هماننـد منبـر کـرد و بـر آن فـراز گشـت و فرمـود: “آیـا مـن بیـش از مؤمنـان 

بـر خودشـان والیـت نـدارم؟” گفتنـد: “آری.” فرمـود: “هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز 

 مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ 

و دشـمنی ورز بـا هـر کـه بـا او دشـمنی ورزد؛ و یاریگـرش را یـاری نمـا و هـر کـه یـاری اش را فرونهـد، 

یـاری اش را فرونـه.” و خداونـد فرمـوده اسـت: “همانـا خداونـد و رسـولش و مؤمنانـی کـه نمـاز بگزارنـد 

و در حـال رکـوع، صدقـه دهنـد، ولـّی شـمایند.” ]مائـده/55[ اهـل سـّنت گفته انـد کـه مـراد از حدیـِث 

 “هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.” آن اسـت کـه وی در دوران خالفـت 
و امامتش، والیت دارد.‹«1

11. ابوشـکور محّمـد بـن عبدالّسـعید بـن محّمـد َکّشـی سـالمی حنفـی )الّتمهیـد فـی بیـان 

الّتوحیـد ]ص167[( گویـد: »رافضیـان گوینـد کـه امامـت علـی بـن ابی طالـب؟ضر؟ بـه نـص اثبـات 

گـردد؛ زیـرا پیامبـر؟ص؟ او را جانشـین و خلیفـۀ پـس از خویش قـرار داده، آن گاه که فرموده اسـت: 

›آیـا خشـنود نیسـتی کـه نسـبت تـو بـا مـن، همان نسـبت هـارون باشـد با موسـی؛ با ایـن تفاوت 

کـه پـس از مـن پیامبـری نخواهـد بـود؟‹ پـس چنـان کـه هـارون؟ع؟ جانشـین موسـی؟ع؟ بـود، 

علـی؟ضر؟ جانشـین پیامبـر؟ص؟ اسـت. دیگـر این که چـون پیامبر؟ص؟ از مّکه بازمی گشـت، او را 

بـر مـردم والیـت داد؛ بدیـن سـان کـه در غدیـر خـّم فـرود آمـد و فرمـان داد کـه جهـاز شـتران را 

همچـون منبـر کردنـد و بـر آن فـراز آمـد و فرمـود: ›آیـا مـن بیـش از مؤمنـان بـر خودشـان والیـت 

ندارم؟‹ گفتند: ›آری.‹

فرمــود: ›هــر کــه مــن بــر وی والیــت دارم، علــی نیــز مــوالی او اســت. بارخدایــا! دوســت بــدار 

گفتارهای پس از آن، نشـان دادن سـازگاری اینان با مفاد حدیث غدیر اسـت. اّما در بارۀ  1. قصد ما از آوردن این سـخن و 
زمـان والیـت و برتـری، بـا ایـن فـرد موافـق نیسـتیم و در ایـن بـاب بـه قـدر کافـی سـخن گفتیم. باز هـم در این زمینه سـخن 

گفت. خواهیم 
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گـون، گفتـه اسـت: »فقیـه ُحَمیـد در بـاب معانـی حدیـث  ذکـر حدیـث غدیـر بـا طریق هـای گونا

اسـت:  آورده  از جملـه، چنیـن  را می آوریـم ... .  آن  از  کـه شـمه ای  گفتـه  بسـیار سـخن  غدیـر 

›پیامبـر؟ص؟ دسـت علـی را برگرفـت و برافراشـت و فرمـود: “هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی 

نیـز مـوالی او اسـت.” هـرگاه مولـی بـدون قرینـه آورده شـود، بـه معنـای عهـده دار کاری اسـت و 

در اصـل، دارای چندیـن معنـا، از جملـه عهـده دار کاری اسـت. بنابرایـن، هـرگاه کسـی را مولی 

خواننـد، ایـن معنـا پیـش از همـه بـه ذهـن آیـد. از دیگـر معانـی آن، یـاور و پسـرعمو و آزاد کننـده 

تعالـی فرمـوده اسـت:  اولـی اسـت؛ چنـان کـه خداونـد  از معانـی آن،  نیـز  آزاد شـده اسـت.  و 

“جایگاهتـان آتـش اسـت و آن، مـوالی شـما اسـت.” ]حدیـد/15[ یعنـی بـه شـما و عذابتـان اولـی اسـت.

گـر معنـای عهـده دار امـور از آن بـه ذهـن متبـادر نشـود، بـر همـۀ معانـی اش بـه طـور  و اّمـا ا

یکسـان قابـل اطـالق باشـد، مگـر بـر آن معانـی کـه بـر علـی؟ع؟ قابـل حمـل نیسـت، یعنـی آزاد 

کننـده و آزاد شـده. پـس، از جملـۀ ایـن معانـی، همـان عهـده دار امـور، و نیز اولی اسـت که آن هم 

در برگیرنـدۀ معنـای مالکّیـت تصـّرف در امـور اّمـت اسـت. و هـرگاه وی از خـود مؤمنـان بر ایشـان 

اولی اسـت، امام آنان به شـمار آید. از دیگر سـخنان پیامبر؟ص؟ در این باب، چنین اسـت: “هر 

که من ولّی او هسـتم، علی هم ولّی او اسـت.” از ولّی هم معنای عهده دار امور متبادر می شـود، 

هرچنـد در معانـی دیگـر هـم کاربـرد دارد. بـر همین مبنا پیامبر؟ص؟ فرموده اسـت: “فرمانـروا، ولِیّ 

آن کـس اسـت کـه ولـّی نـدارد.” مـراد ایشـان، والیـت در عقـد نـکاح اسـت؛ یعنـی هـرگاه کسـی 

دارای خویشـاوند حقیقی نباشـد، امام بر او ]به سـان خویشـاوند مجازی[ والیت دارد. پس چون 

دلیلی بر تخصیص آن به یکی از این معانی یافت نگردد، بر همۀ آن ها قابل حمل است.‹«

14. شـیخ احمـد ُعَجیلـی شـافعی )ذخیـرة المـآل شـرح عقـد جواهـر الـلل فـی فضائـل اآلل( پـس 

ِفْهـری گفتـه اسـت: »و ایـن، از قوی تریـن  از ذکـر حدیـث غدیـر و ماجـرای حـارث بـن ُنعمـان 

دلیل هـا بـر اولوّیـت علـی؟ع؟ بـه امامت و خالفت و دوسـتی و یاری و پیروی اسـت. این داللت 

و هیـچ منافاتـی  برقـرار اسـت  یـا عـام،  افـراد خـاص  نیـز  و  گـون  گونا زمان هـای  و  در حالت هـا 

بـا دلیل هـای پیش گفتـه و پس گفتـه نـدارد کـه بـه موجـب آن هـا، یکـی از کسـانی کـه در یمـن 
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بـا علـی؟ع؟ همـراه بـود، نـزد پیامبـر؟ص؟ از وی نکوهـش کـرد و رسـول خدا؟ص؟ در بازگشـت از 

حّجش، این سـخن را در خطبه اش متذّکر گشـت تا هم مرتبت علی را یادآور شـود و هم گفتار 

نکوهش کننـدگان او را باطـل شـمارد؛ نکوهش کنندگانـی همچـون ُبَرْیـده کـه بـه علـی دشـمنی 

می ورزیـد و در زمـان همراهـی بـا وی در یمـن، خشـونتی از وی دیـد و آن را بـرای پیامبـر؟ص؟ نقـل 

نمـود. پیامبـر؟ص؟ چهـره درهـم کـرد و فرمـود: ›ای ُبَرْیـده! آیـا مـن بیـش از مؤمنـان بـر خودشـان 

ُبَرْیـده! علـی را  والیـت نـدارم؟ هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. ای 
نکوهـش مکـن؛ کـه او از مـن اسـت و مـن از اویـم؛ و او پـس از مـن ولـّی شـما اسـت.‹«1

ک و به راه خداوند ستوده راهنمایی شده اند.« ]حج/24[ »آنان به سخن پا

توضیح مطلبی آشکار در بارۀ ظرف ]زمانِی[ مفاد حدیث غدیر

سـبب ایـن توضیـح، آن اسـت کـه برخـی از کسـانی2 کـه در بـاب مفـاد حدیـث غدیـر بـه 

حقیقت اعتراف نموده و آن را همچون آفتابی درخشان و رخشان یافته اند و یا در پذیرش آن، 

بـا مـا همنـوا گشـته اند3، بـاز از آن چـه پیوسـته و بایسـتۀ این حق اسـت، چشم پوشـی نموده اند. 

پیوسـتۀ  اسـت،  رسـول خدا؟ص؟  خلیفـۀ  امیرالمؤمنیـن،  مـا،  مـوالی  شـد  روشـن  کـه  حـال 

گر  جدایی ناپذیرش آن اسـت که خالفت وی بدون فاصله پس از رسـول خدا؟ص؟ باشـد. مثاًل ا

پادشـاهی یکـی از بسـتگانش را بـه والیـت عهـدی پـس از خـود منصـوب نمایـد، یـا کسـی که در 

 آسـتانۀ مـرگ اسـت، بـه کسـی وصّیـت کنـد و دیگـران را بـر ایـن کار گـواه گیـرد، آیـا آن گواهـان 

و دیگران احتمال می دهند که آن حکمرانی یا وصایت، پس از گذشـت زمانی از مرگ پادشـاه 

یا وصّیت کننده، و یا پس از سـپردن کار به افرادی که در عهد والیت یا وصایت نامی از ایشـان 

بـرده نشـده، حاصـل گـردد؟ آیـا عقالنـی اسـت کـه بـا وجـود چنیـن نّصـی، پـس از آن پادشـاه، 

گذشت. د )ص383 و 384( 
ّ
1. سخن در بارۀ این حدیث و امثال آن، در همین مجل

د: ص397 و 398�
ّ
2. بنگرید به: همین مجل

3. بنگریـد بـه: شـرح المواقـف: 271/3 ]361/8[؛ المقاصـد: ص290؛ ]شـرح المقاصـد: 273/5؛[ الّصواعـق المحرقـه: 
ص26 ]ص43[؛ و الّسـیرة الحلبّیـه: 303/3 ]274/3[�
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فـردی را بـه شـاهی برگزیننـد و یـا کسـی را برای اجرای اهـداف آن وصّیت کننده تعیین نمایند، 

تعییـن نشـده، عمـل می شـود؟ هرگـز نمی تـوان  یـا وصـّی  کـه ولی عهـد  مـواردی  کـه در  چنـان 

چنین کرد؛ و این کار را جز بی خردان و حق گریزان انجام نمی دهند.

گـر آن پادشـاه بـه کسـی  راسـتی، چـرا کسـی نیسـت کـه از آن انتخـاب کننـدگان بپرسـد: ا

گـر آن وصّیـت کننـده به غیر از شـخص یاد شـده، به  دیگـر بـرای والیـت عهـدی نظـر داشـت؛ و ا

کسـی دیگـر تمایـل داشـت، چـرا بـه این مطلب تصریـح ننمـوده، او را معّرفی نکردنـد؟ کجایند 

آن مـردان تـا بـا آن کسـان کـه گفتارشـان گذشـت و معتقدنـد کـه والیـت ثابت شـدۀ مـوالی ما به 

 نـص در غدیـر خـّم در دوران خالفـت ظاهـری اش پـس از عثمـان، تحّقـق می یابـد، رویـارو شـود 

نمی شـناخت  گرفتنـد،  پیشـی  پسـرعمویش  بـر  کـه  را  کسـان  آن  رسـول خدا؟ص؟  آیـا  بپرسـد:   و 

و جایگاه و حدود صالحّیت ایشـان را نمی دانسـت؟ پس چرا به دنبال نزدیک شـدن وفاتش، 

علـی؟ع؟ را بـه آن نـص تخصیـص داد و بـه آن جماعـت بـزرگ حاضـر فرمـان داد کـه بـا وی 

گـر بـرای آنان از ایـن مقام نصیبـی می دید،  بیعـت نماینـد و شـاهدان بـه غایبـان ابـالغ کننـد؟1 ا

چـرا بیـان را از هنـگام نیـاز بـه تأخیـر انداخـت، حـال آن کـه والیـت از مهم تریـن فرائـض و ارکان 

دیـن اسـت و طبیعـی اسـت کـه در چنیـن امـر مهّمی، آرای متفـاوت یافت شـود و مجادله ها به 

درگیری و حّتی کشـتار بینجامد؟ پس چرا پیامبر رحمت، اّمت خویش را در برجسـته ترین امر 

دین، بال تکلیف رها نمود؟

روشن است که پیامبر؟ص؟ چنین نکرده بود؛ اّما آن کسان به گذشتگاِن دست دارنده در 

کار خالفت که به ستم، بر صاحب خالفت چیرگی یافتند _ آن هم به سبب جوانی و مهرورزی اش 

به فرزندان عبدالمّطلب؛ چنان که در صفحۀ 389 گذشت _ ظِنّ نیکو برده اند و بدین سبب، 

مفاد حدیث غدیر را به سوی دوران خالفت ظاهری او سوق داده اند؛ اّما اعتقاد صحیح به 

رسول خدا؟ص؟ ایجاب می کند که بگوییم ایشان هرگز وظیفۀ خویش در ارائۀ بیان کامل و درخور 

نیاز اّمت را رها ننموده است. خداوند ما را به راه راست هدایت نماید!

گردند. که پیش تر گذشت، یافت  1. این جمله های سه گانه در چندین حدیث 

)689(

401/1



اعمال و آداب روز غدیر خّم

تمـام  بنـدگان  بـر  را  نعمتـش  و  کامـل  را  دینـش  خداونـد  کـه  اسـت  هنگامـه ای  روز  ایـن 

فرمـود، بدیـن سـان کـه مـوالی مـا امیرالمؤمنین؟ع؟ را امام ایشـان برگزیـد و او را برای هدایتشـان 

منصـوب فرمـود تـا اّمـت را بـه طریـق سـعادت و راه مسـتقیم حق رهنمـون گـردد و از پرتگاه های 

کـت و گمراهـی نجاتشـان بخشـد. پـس از روز مبعـث پیامبـر؟ص؟ هیـچ روز دیگـری را نتـوان  هال

یافـت کـه بدیـن حـّد نعمت هـای پیـدا و پنهـان خداونـد جـاری گشـته و رحمـت گسـترده اش 

گیـر شـده باشـد. در حقیقـت، ایـن شـاخۀ همـان رکـن مقـّدس و پشـتوانۀ آن دعـوت قدسـی  فرا

اسـت. از ایـن رو، همـۀ دینـداران وظیفـه دارنـد کـه شـکر آن جلوه های نعمت را به جـای آورند و 

بـه خداونـد سـبحان نزدیکـی جوینـد، بدیـن طریـق کـه اعمـال نزدیک سـاز بـه او، از قبیـل نمـاز و 

روزه و احسـان و صلۀ رحم و اطعام و برگزاری جشـن، به تناسـب وضع زمان و جامعه، را انجام 

دهنـد. از ایـن میـان، روزه در روایـات سـفارش شـده اسـت.

حدیث روزۀ غدیر خّم

حافـظ ابوبکـر خطیـب بغـدادی )د. 463( )تاریـخ بغـداد: 290/8( از عبـداهّلل بـن علـی بـن 

ل، از علـی بـن 
ّ

محّمـد بـن بشـران، از حافـظ علـی بـن عمـر داَرُقْطنـی، از ابونصـر َحْبشـون َخـال

سـعید َرْملـی، از َضْمـرة بـن ربیعـه، از عبـداهّلل بـن َشـْوذب، از َمَطـر َوّراق، از َشـْهر بـن َحْوَشـب، 
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از ابوهریـره روایـت کـرده اسـت: »هـر کـس روز هجدهـم ذی الحّجـه را روزه بگیـرد، برابـر بـا 60 مـاه 

 بـه شـمار رود. و آن، روز غدیـر خـّم اسـت کـه پیامبـر؟ص؟ دسـت علـی بـن ابی طالـب را برگرفـت 

و فرمود: ›آیا من ولّی مؤمنان نیستم؟‹ گفتند: ›آری؛ ای رسول خدا!‹

فرمـود: ›هـر کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز موالی او اسـت.‹ عمر بـن خّطاب گفت: 

›گـوارا بـاد تـو را ای زادۀ ابوطالـب کـه مـوالی مـن و هـر مـرد و زن مؤمـن گشـتی.‹ آن گاه، خداونـد 

ایـن آیـه را نـازل فرمـود: ›امـروز دینتـان را برایتـان کمـال بخشـیدم.‹ ]مائـده/3[ و هـر کـه روز 27 رجـب را 

روزه بگیـرد، نیـز برایـش روزۀ 60 مـاه نوشـته شـود. و آن، نخسـتین روزی اسـت کـه جبرئیل؟ع؟ بر 

محّمد؟ص؟ نازل گشت.«

همــو همیــن حدیــث را بــا طریــق دیگــر، از علــی بــن ســعید َرْملــی روایــت کــرده اســت. 

حافــظ عاصمــی )زیــن الفتــی فــی شــرح ســورة هــل أتــی ]265/2[( بــا ذکــر ســند از محّمــد بــن ابی زکرّیــا، 

از ابواســماعیل بــن محّمــد فقیــه، از ابومحّمــد یحیــی بــن محّمــد علــوی حســینی، از ابراهیــم 

ــره، از  ــامی، از َضْم ــعید ش ــن س ــی ب ــدادی، از عل ــی بغ ــن موس ــون ب ــی، از َحْبش ــد عام ــن محّم ب

ــا _ پایــان ســند یــاد شــده _ همــان حدیــث را بــدون ذکــر روزۀ مبعــث آورده اســت.  ابن َشــْوذب ت

نیــز ابن َمغاِزلــی شــافعی )مناقــب علــی بــن ابی طالــب؟ع؟ ]ص18[( از ابوبکــر احمــد بــن محّمــد بــن 

ک، از ابومحّمــد جعفــر بــن محّمــد بــن ُنصیــر  طــاوان، از ابوالحســین احمــد بــن حســین بــن َســّما

ــدی، از علــی بــن ســعید َرْملــی ... تــا پایــان ســند و متــن یــاد شــده، همــان حدیــث را روایــت 
ْ
ُخل

کــرده اســت.

همچنیـن سـبط ابن جـوزی حنفـی )تذکـرة الخـواّص: ص18 ]ص30[(؛ و خطیـب خوارزمـی 

ع صاحب  کم نیشـابوری ابن َبِیّ )المناقـب: ص94 ]ص156[( از طریـق حافـظ بیهقـی، از حافـظ حا

المسـتدرک، از ابوَیْعلـٰی زبیـری، از ابوجعفـر احمـد بـن عبـداهّلل بـّزاز، از علـی بن سـعید َرْملی، ... ؛ 

ـمَطین: بـاب سـیزدهم ]77/1[( از طریـق حافـظ بیهقـی، ایـن  وئـی )َفراِئـد الّسَ و شـیخ االسـالم حّمُ

حدیث را روایت کرده اند.

402/1
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راویان سند حدیث

1. ابوهریره.

همـۀ دانشـوران اهـل سـّنت بـر عدالـت و ثقـه بـودن وی همداسـتانند. پـس نیازی نیسـت 

کـه سـخن در ایـن بـاب را گسـترش دهیـم.

2. َشْلر بن َحْوَشب اشعری.

حافظ ابوُنَعیم وی را از اولیا شـمرده و در ِحلیة األولیاء )59/6-67( شـرح حالی مفّصل از او 

آورده اسـت. ذهبـی )میـزان اإلعتـدال ]283/2[( سـتایش بخـاری از او را نقـل کـرده و از احمـد بـن 

عبداهّلل ِعْجلی ]تاریخ الّثقات: ص223[ و یحیی و ابن َشـیبه و احمد و َنَسـوی، ثقه بودنش را نقل 

کر )تاریـخ مدینـة دمشـق: 343/6 ]137/8-148[( شـرح  نمـوده اسـت. همچنیـن حافـظ ابن عسـا

حـال وی را آورده و گفتـه اسـت: »از امـام احمـد در بـارۀ وی پرسـیدند. گفـت: ›حدیثـش بسـی 

کـی نیسـت.‹«  خـوب اسـت.‹ نیـز همـو، وی را ثقـه دانسـته و سـتوده و گاه گفتـه اسـت: ›بـر او با

ِعْجلـی او را شـامی تابعـی ثقـه دانسـته و یحیـی بـن َمعیـن ثقـه اش خوانـده و یعقـوب بـن َشـیبه 

گفته است: »او ثقه است، هرچند برخی بر او ایراد گرفته اند.«

ثقـه  احمـد،  از  و  آورده  را  وی  حـال  شـرح   )]324/4[  370/4 الّتهذیـب:  )تهذیـب   ابن َحَجـر 

و نیک حدیـث بودنـش را نقـل نمـوده و او را سـتوده و از بخـاری، نیک حدیث بودن و توانایی اش 

در دانـش حدیـث را نقـل کـرده اسـت. نیـز از ابن َمعیـن نقـل نمـوده کـه او ثقـه و دقیـق و اسـتوار 

اسـت. همچنیـن از ِعْجلـی و یعقـوب و َنَسـوی، ثقـه بودنـش را روایـت کـرده و از ابوجعفـر طبـری 

نقـل کـرده کـه وی فقیهـی قـاری و دانشـور بـوده اسـت.

برخـی هـم او را ضعیـف شـمرده اند و چنـان که ابوالحسـن َقّطان گفته، بر ایـن اّدعا دلیلی 

ِترِمـذی  دیگـر،  »صحیـح«  صاحـب  پیشـوای  چهـار  و  مسـلم  و  بخـاری  اسـت.  نشـده   شـنیده 

و ابوداوود و َنسائی و ابن ماجه، حدیث او را با ذکر سند آورده اند.
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3. َمَسر بن َطلمان َوّراق، ابورجاء خراسانی.

وی از بنـدگان آزادشـدۀ علـی اسـت کـه در بصـره سـکنا گزیـد و َاَنـس را درک کـرد. حافـظ 

ابوُنَعیـم او را از اولیـا شـمرده و شـرح حالـش را در ِحلیـة األولیـاء )75/3( آورده و از ابوعیسـی نقـل 

کـرده اسـت: »هماننـد َمَطـر در فقـه و پارسـایی ندیـدم.«

ابن َحَجـر )تهذیـب الّتهذیـب: 167/10 ]152/10[( شـرح حـال وی را آورده و سـخن یـاد شـده از 

ابوُنَعیـم را نقـل نمـوده اسـت. ابن ِحّبـان )الّثقـات ]435/5[( او را در شـمار افـراد ثقـه نـام بـرده و از 

کی نیسـت. نیـز از  بّزاز  ِعْجلـی ]تاریـخ الّثقـات: ص430[ نقـل کـرده کـه او ثقـه اسـت و بـر حدیثش با

کی نیسـت. َاَنس را درک نموده و کسـی را نمی شناسـیم که حدیث او  نقل کرده اسـت: »بر او با

را وانهـد.« در 125 و بنـا بـه نقلـی: 129 درگذشـت. برخـی گفته انـد: »او را منصـور در حوالـی 140 

بـه قتـل رسـاند.« بخـاری و مسـلم و دیگـر پیشـوایان صاحـب »صحیح«هـای ششـگانه، حدیـث 

او را بـا ذکـر سـند آورده انـد.

4. ابوعبدالّرحمان ]عبداهلل[ بن َشْوذب.

بـن  َکثیـر  از  و  اولیـا شـمرده  از  را  او  )ِحلیـة األولیـاء: 135-129/6(  ابوُنَعیـم اصفهانـی  حافـظ 

ولیـد نقـل کـرده اسـت: »چـون ابن َشـْوذب را می دیـدم، فرشـتگان را بـه یـاد مـی آوردم.« خزرجـی 

)الخالصـه: ص170 ]66/2[( از احمـد و ابن َمعیـن، ثقـه بودنـش را نقـل کـرده و ابن َحَجـر )تهذیـب 

حدیـث  شـنیدن  بـه  »فـراوان  اسـت:  چنیـن  چکیـده اش  کـه  دارد  سـخنی  الّتهذیـب: 255/5( 

پرداخـت و فقاهـت پیشـه کـرد و از افـراد ثقـه بود. سـفیان ثـوری او را از بزرگان ثقه خوانده اسـت. 

ِعْجلـی  و  ابوطالـب  از  نیـز  و  نمـوده؛  روایـت  دیگـران  و  ابن ُنَمْیـر  از  را  بودنـش  ثقـه  فـون، 
ْ
 ابن َخل

و ابن عّمار و ابن َمعین و َنسائی، نقل شده که وی ثقه است. در 86 زاده شد و در 157/156/144 

کـم  درگذشـت. پیشـوایان ششـگانه، جـز مسـلم، حدیـث او را بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد و حا

)المستدرک علی الّصحیحین( و ذهبی )الّتلخیص( حدیثش را صحیح شمرده اند.«

5. َضْمرة بن ربیعۀ ُقَرشی، ابوعبداهلل دمشقی )د. 202/200/182(�

از احمــد  و  آورده  را  )تاریــخ مدینــة دمشــق: 36/7 ]475/8[( شــرح حــال وی  کر  ابن عســا
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]العلــل و معرفــة الّرجــال: 366/2[ نقــل نمــوده اســت: »بــه مــن چنیــن خبــر رســیده کــه او اســتادی 

صالــح اســت.« و چــون از احمــد در بــارۀ وی پرســیدند، گفــت: »او ثقــه، دقیــق و اســتوار، 

مــردی صالــح، و دارای حدیــث نیکــو اســت.« از ابن َمعیــن، ثقــه بودنــش روایــت شــده اســت. 

ــوده   از ابن ســعد ]الّطبقــات الکبــری: 471/7[ روایــت شــده کــه او ثقــه و دقیــق و اســتوار و نیکــو ب

و فضیلتمندتــر از او یافــت نمی شــده اســت. از ابن یونــس نقــل کرده انــد کــه او فقیــه زمــان 

َنســائی  و  احمــد  از   )]6/2[ ص150  )الخالصــه:  خزرجــی  اســت.  می رفتــه  شــمار  بــه   خویــش 

و ابن َمعین و ابن ســعد، ثقه بودنش را حکایت کرده اســت.

چنیـن  خالصـه اش  کـه  دارد  سـخنی  وی  در بـارۀ   )]403/4[ الّتهذیـب  )تهذیـب  ابن َحَجـر 

اسـت: »از احمـد نقـل شـده کـه او مـردی ثقـه و دقیـق و اسـتوار اسـت کـه حدیثـی نیکـو دارد و در 

شـام همانندش یافت نگردد. از ابن َمعین و َنسـائی و ابن ِحّبان ]الّثقات: 324/8[ و ِعْجلی، ثقه 

بودنش روایت شـده و گفته اند که ابوحاِتم ]الجرح و الّتعدیل: 467/4[ او را صالح دانسـته اسـت. 

از ابن سـعد و ابن یونـس هـم آن چـه از آن دو گذشـت، در بـارۀ وی نقـل شـده اسـت.«

کم  پیشـوایان صاحـب »صحیـح« جـز مسـلم، حدیـث او را با ذکر سـند روایـت کرده اند و حا

)المسـتدرک علی الّصحیحین( و ذهبی )الّتلخیص( حدیثش را صحیح شـمرده اند.

6. ابونصر علی بن سعید، ابوَحَملۀ َرْملی )د. 216(�

بخاری ]الّتاریخ الکبیر: مج271/6[ تاریخ وفاتش را این گونه ثبت کرده اسـت. ذهبی )میزان 

کـی نمی بینـم  اإلعتـدال: 224/2 ]125/3 و 131[( او را ثقـه شـمرده و گفتـه اسـت: »بـر حدیـث او با

کنـون کسـی را نیافتـه ام کـه او را نکوهـش کنـد. حالـش نیکـو اسـت و بـا وجـود ثقـه بودنـش،  و تا

هیـچ یـک از صاحبـان کتاب هـای صحیـح ششـگانه، حدیـث او را نیـاورده اسـت.« نیـز همـو 

بـا نـام علـی بـن سـعید، شـرح حـال وی را آورده و گفتـه اسـت: »در بـارۀ وی بایـد بـس دّقـت کرد؛ 

گویا بسـیار راسـتگو اسـت.« ابن َحَجر )لسـان المیزان: 227/4 ]260/3[( ثقه بودنش را ترجیح داده 

و بـر ذهبـی اشـکال کـرده کـه چـرا او را در شـمار ضعیفـان آورده، بـا آن که ثقه اسـت و کسـی وی را 

نکوهـش نکرده اسـت.
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ل )د. 331(�
ّ

7. ابونصر َحْبشون بن موسی بن اّیوب َخال

خطیـب بغـدادی )تاریـخ بغـداد: 289/8-291( شـرح حـال وی را آورده و گفتـه اسـت: »ثقـه 

بـود و در بـاب البصـره در بغـداد می زیسـت.« از داَرُقْطنـی حکایـت شـده کـه وی بسـیار راسـتگو 

بوده اسـت.

8 . حافظ علی بن عمر، ابوالحسن بغدادی، مشلور به داَرُقْسنی )د. 385(�

وی صاحـب کتـاب الّسـنن اسـت. خطیـب بغـدادی )تاریـخ بغـداد: 34/12-40( شـرح حـال 

وی را آورده و گفتـه اسـت: »او یگانـۀ روزگار، برتریـِن دوران، تافتـۀ جدابافتـه، و پیشـوای زمـان 

بـود کـه ]َمسـند[ دانـِش آثارشناسـی و شـناخت ضعـف احادیـث و نـام و احـوال راویـان، بـه وی 

رسـید؛ و نیـز راسـتگو و امیـن و فقیـه و عـادل بـود و شـهادتش پذیرفتـه می شـد و عقیـده ای سـالم 

گاه بـود.« و مذهبـی نیکـو داشـت و بـه علـوم دیگـر جـز حدیـث هـم آ

همو از ابوالّطیب طاهر بن عبداهّلل طبری حکایت کرده اسـت: »داَرُقْطنی، امیرالمؤمنین 

 در حدیـث بـود و مـن حافظـی را ندیـدم کـه بـه بغـداد آیـد، مگـر ایـن کـه نـزد وی آیـد و تسـلیم 

او _ یعنـی تسـلیم رتبـۀ او در حفـظ حدیـث و بلندمقامـی اش در دانـش _ گـردد.« آن گاه، وی در 

شرح حال او و ستودنش به تفصیل سخن گفته است.

کان )وفیات األعیان: 359/1 ]297/3[( شرح حال وی را آورده و او را ستوده است. 
ّ
ابن َخِل

است:  کرده  حکایت  کم  حا از  و  کرده  چنین  نیز   )]991/3[  203-199/3 الحّفاظ:  ذهبی)تذکرة 

قاریان پیشوای  و  بود  پارسایی  و  آن  فهم  و  حدیث  حفظ  در  خویش  دوران  یگانۀ   »داَرُقْطنی 

 و نحویان به شمار می رفت. من در سال 67 ]= 367[ چهار ماه در بغداد اقامت گزیدم و فراوان 

 با وی دیدار نمودم و او را برتر از آن چه برایم وصف شده بود، یافتم و از ضعف های حدیث

 و استادان، از او سؤال کردم. او را تألیفات فراوان است که ذکر آن به درازا می انجامد و شهادت 

می دهم که در همۀ زمین کسی همانند او یافت نگردد ... .« در بسیاری از شرح حال نامه ها، 

ستایش و شرح حال مبسوط او مندرج است که گفتار را به ذکر آن ها درازا نمی بخشیم.

مـا در بـارۀ اسـناد ایـن حدیـث بـه تفصیـل سـخن گفتیم تـا جایـگاه آن از لحـاظ صّحت و 
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ثقه بودن راویانش، تبیین گردد. ثقه بودن راویان این حدیث تا بدان پایه و مایه است که هیچ 

جـدل کننـده و مغلطه پـردازی نمی توانـد در آن خدشـه نمایـد. نظـر بـه ایـن شـرح حال نامه ها 

نشـان می دهـد کـه راویـان یـاد شـده، فـراوان مورد سـتایش قـرار گرفته اند.

از ایــن گذشــته، ایــن کــه در حدیــث غدیــر آمــده کــه آیــۀ گرامــی »امــروز دینتــان را برایتــان کامــل 

نمــودم.« ]مائــده/3[ در روز غدیــر خــّم نــازل گشــته، بــا حدیث هــای تصریــح کننــده بــه ایــن مطلب 

 کــه پیش تــر آوردیــم، تأییــد می گــردد. در میــان راویــان آن حدیث هــا، کســانی چــون طبــری 

کر و َحْســکانی و پیشــوایان و حافظــان  و ابن َمْرَدَویــه و ابوُنَعیــم و خطیــب و ِسِجســتانی و ابن عســا

ــد: ص238-230�
ّ
بزرگــی از همیــن قبیــل یافــت می گردنــد. بنگریــد بــه: همیــن مجل

ــن  ــارۀ ای ــر1 را در ب ــخن ابن َکثی ــه س ــت ک ــت آن اس ــون نوب کن ــب، ا ــن مطل ــن ای ــس از تبیی پ

حدیــث بیاوریــم. وی گمــان بــرده کــه ایــن حدیــث ناشــناخته، و بلکــه دروغ اســت؛ زیــرا روایــت 

شــده کــه ایــن آیــه در روز عرفــۀ ســال حّجــة الــوداع نــازل گشــته اســت. بســیار عجیــب اســت کــه 

کســی از میــان دو روایــت صحیــح متعــارض، یکــی را قطعــًا نادرســت بشــمرد. کاش می دانســتم 

حدیــث مقابــِل حدیــث مــا در تــرازوی ســنجش چــه مرّجحــی دارد کــه بــه صّحتــش حکــم 

شــود؟ و نیــز در تــرازوی ســنجش چــه چیــزی ســبک کنندۀ کفــۀ حدیــث مــا اســت؟ افــزون بــر آن 

کــه امــکان دارد بــا ابــن کثیــر بوســیلۀ گفتــه ای ماننــد گفتــۀ خــودش در بــارۀ آن حدیــث ]نــزول آیــۀ 

کمــال در روز عرفــه[ در برابــر حدیــث مــا، معارضــه کنیــم؛ بــه خاطــر آن چــه یــاد کردیــم کــه ایــن آیه  ا

در روز غدیــر نــازل شــده اســت و آیــا ادعــای ابــن کثیــر توجیهــی دارد، جــز ایــن کــه او دوســت دارد 

گــر جــز ایــن بــود، می توانســت قائــل شــود کــه  قــرآن را از ایــن رویــداد بــزرگ ]غدیــر[ جــدا ســازد؟ ا

آن آیــه دو بــار نــازل شــده اســت؛ چنــان کــه ســبط ابن جــوزی حنفــی )تذکــرة الخــواّص: ص18 

م[ و دیگــر آیــات پیش گفتــه، نیــز چنیــن   �لّرح�ی ]ص30[( گفتــه و در آیــۀ بســمله ]= �بسم �لّله �لّرحم�ن

بوده است؛ همان گونه که در صفحۀ 257 ذکر کردیم.

هایـه: 214/5 ]233/5[( شـبهه ای دیگـر را پیـش کشـیده تـا ایـن حدیث  ابن َکثیـر )البدایـة و الّنِ

کرده است. 1. ذهبی )الّتاریخ: 214/5 ]233/5[( این سخن را تقلید 
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را انـکار نمایـد. او بـر آن اسـت کـه طبـق مفـاد ایـن حدیـث، روزۀ مسـتحب از روزۀ واجـب برتـر 

می شـود، چـرا کـه بـه موجـب آن، روزۀ غدیـر خـّم برتـر از روزۀ 60 مـاه اسـت و از سـوی دیگـر، روزۀ 

مـاه رمضـان تنهـا بـا روزۀ 10 مـاه برابـری می کنـد؛ پـس ایـن سـخنی باطـل اسـت.

ی.
ّ
این شبهه را گاه می توان به نحو نقضی پاسخ گفت و گاه به صورت حل

اّمـا پاسـخ نقضـی: احادیـث بسـیاری بـا همیـن مفـاد رسـیده کـه مجـال ذکر همـه، و حّتی 

بیشـینۀ آن هـا1، نیسـت. از ایـن رو، بـه برخـی از آن هـا اشـاره می کنیـم:

1. »هـر کـس روزۀ رمضـان را برگـزار نمایـد و بـه دنبـال آن، شـش روز از شـّوال را نیـز روزه دارد، 

گویی تمام عمر روزه دار بوده است.« حدیث یاد شده را این کسان با ذکر سند روایت کرده اند: 

گـون؛ ابـوداوود )الّسـنن: 381/1 ]324/2[(؛  مسـلم )الّصحیـح: 323/1 ]524/2[( بـا طریق هـای گونا

ابن ماجـه )الّسـنن: 524/1 ]547/1[(؛ داِرمـی )الّسـنن: 21/2(؛ احمـد )المسـند: 417/5 و 419 ]579/6 

و 583[(؛ و ابن َدْیَبـع )تیسـیر الوصـول: 329/2 ]392/2[( بـه نقـل از ِترِمـذی ]الّسـنن: 132/3[ و مسـلم. 

هـر کـس در بـاب اسـتحباب روزۀ ایـن شـش روز سـخنی گفتـه، به همین حدیث اسـتناد نموده 

است.

2. »هر کس شش روز پس از ِفْطر را روزه بگیرد، برابر با تمام سال است.«

 524/1 )الّسـنن:  ابن ماجـه  کرده انـد:  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  کسـان  ایـن  را  حاضـر  حدیـث 

]547/1[(؛ داِرمی )الّسنن: 21/2(؛ احمد بن حنبل )المسند: 308/3 و 324 و 344؛ 280/5 ]243/4 

و 271 و 306؛ 377/6[(؛ و َنسـائی ]الّسـنن الکبـری: 163/2[ و ابن ِحّبـان )اإلحسـان فـی تقریـب صحیـح 

ابن ِحّبـان ]398/8[(. سـیوطی )الجامـع الّصغیـر: 79/2 ]111/2[( ایـن حدیـث را صحیـح شـمرده 

اسـت.

 3. رسـول خدا؟ص؟ بـه روزۀ اّیـام البیـض، یعنـی روزهـای 13 و 14 و 15 هـر مـاه، امـر می کـرد

 و می فرمود: »این روزه همانند است با روزۀ تمام عمر یا به سان همۀ روزگار است.«

1. بنگرید به: ُنزَهة المجالس: 151/1-158 و 176-167�
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بـا ذکـر سـند  )الّسـنن: 19/2(  )الّسـنن: 522/1 ]544/1[(؛ و داِرمـی  ابن ماجـه  را  ایـن حدیـث 

کرده انـد. روایـت 

از  بـرای عبـادت کـردن، محبوب تـر  نـزد خداونـد سـبحان،  اّیـاِم دنیـا  از  4. »هیـچ کـدام 

روزهـای ده گانـۀ ذی الحّجـه نیسـتند. همانـا روزه داشـتن هـر یک از ایـن روزها برابر اسـت با روزۀ 

یـک سـال؛ و شـب زنده داری یـک شـب آن برابـر بـا احیـای شـب قـدر اسـت.« حدیث یاد شـده 

را ابن ماجـه )الّسـنن: 527/1 ]551/1[( و َغزالـی )إحیـاء العلـوم: 227/1 ]212/1[( روایـت کرده انـد. 

نیـز در إحیـاء العلـوم، چنیـن آمـده اسـت: »هـر کـس سـه روِز پنج شـنبه و جمعـه و شـنبه از 

ماه هـای حـرام را روزه بـدارد، خداونـد هـر روِز آن را بـرای وی برابـر بـا عبـادت 900 سـال بشـمارد.«

5. از انس بن مالک روایت شـده اسـت: »مشـهور بود که از اّیام ده گانۀ ذی الحّجه، هر روز 

با 1000 روز؛ و روز عرفه با 10/000 روز برابر اسـت.« یعنی در فضیلت، با آن ها برابر اسـت.

ایـن حدیـث را ُمْنـِذری )الّترغیـب و الّترهیـب: 66/2 ]200/2[( بـه نقل از بیهقی و اصفهانی، با 

ذکر سند روایت کرده است.

6. »روزۀ سه روز از هر ماه، برابر با روزۀ یک عمر و افطار آن است.«

ایـن حدیـث را احمـد بـن حنبـل )المسـند: 34/5 ]13/6[(؛ و ابن ِحّبـان )اإلحسـان فـی تقریـب 

الّصغیـر: 78/2  )الجامـع  سـیوطی  نیـز  کرده انـد.  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  ابن ِحّبـان ]413/8[(  صحیـح 

]111/2[( آن را صحیـح شـمرده اسـت. همچنیـن چنـان کـه در الجامـع الّصغیـر )78/2 ]111/2[( 

آمـده، َنسـائی ]الّسـنن الکبـری: 136/2[ و ابوَیْعلـٰی )المسـند ]492/13[( و بیهقـی، از َجریـر، حدیـث 

یـاد شـده را بـا ایـن لفـظ آورده انـد: »روزۀ سـه روز از هـر مـاه، برابـر بـا روزۀ تمـام عمـر اسـت.« نیـز 

چنـان کـه در تیسـیر الوصـول الـی جامـع األصـول )330/2 ]394/2[( آمـده، ِترِمـذی ]الّسـنن: 135/3[ و 

َنسـائی ]الّسـنن الکبـری: 134/2[ ایـن حدیـث را چنیـن روایـت کرده انـد: »هـر کس سـه روز از هر ماه 

را روزه بگیـرد، برابـر بـا روزۀ تمـام عمـر اسـت.« خداونـد تعالـی ایـن مطلـب را در کتـاب خویـش 

407/1
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تأییـد فرمـوده اسـت: »هـر کـس نیکـی ای انجـام دهـد، ده برابـر آن بـرای وی بـه شـمار آیـد.« ]انعـام/160[ 

یعنـی هـر روز برابـر بـا ده روز اسـت. همچنیـن مسـلم )الّصحیـح: 319/1 و 321 ]520/2 و 522[( بـا 

لفظـی مشـابه، همیـن حدیـث را روایت نموده و َنسـائی ]الّسـنن الکبـری: 136/2[ از حدیث َجریر، 

بـا ذکـر سـند چنیـن نقـل کرده اسـت: »روزۀ سـه روز اّیام البیض از هر مـاه، همانند روزۀ همۀ عمر 

اسـت.« حافـظ ُمْنـِذری )الّترغیـب و الّترهیـب: 33/2 ]124/2[( ایـن حدیـث را بـا ذکـر سـند روایـت 

نمـوده و ابن َحَجـر )سـبل الّسـالم: 234/2 ]168/2[( آن را آورده و صحیـح شـمرده اسـت.

7. »روزۀ روز عرفه همچون روزۀ 1000 روز است.«

ایـن حدیـث را ابن ِحّبـان از عایشـه نقـل کـرده، چنـان کـه در الجامـع الّصغیـر )78/2 ]111/2[( 

آمـده اسـت. نیـز آن را َطَبرانـی )المعجـم األوسـط( و بیهقـی بـا ذکـر سـند آورده انـد، چنـان کـه در 

الّترغیـب و الّترهیـب )27/2 و 66 ]112/2 و 200[( نقـل شـده اسـت.

8 . از عبـداهّلل بـن عمـر نقـل شـده اسـت: »ما آن گاه که با رسـول خدا؟ص؟ بودیـم، روزۀ عرفه 

را برابر با روزۀ دو سال می دانستیم.«

الکبـری:  ]الّسـنن  َنسـائی  و  کـرده  روایـت  )المعجـم األوسـط ]421/1[(  َطَبرانـی  را  ایـن حدیـث 

155/2[ بـا لفـظ »یـک سـال« آن را یـاد نمـوده، چنـان کـه در الّترغیـب و الّترهیـب )27/2 ]113/2[( 

آمـده اسـت.

9. »هر کس روز 27 رجب را روزه بدارد، خداوند تعالی برای وی روزۀ 60 ماه را می نویسد.«

حافـظ ِدْمیاطـی1 )الّسـیره( ایـن حدیـث را بـا ذکـر سـند آورده، چنـان کـه در الّسـیرة الحلبّیـه 

ـوری )ُنزَهـة المجالـس: 154/1( آن را روایـت کـرده اسـت.
ُ

)254/1 ]238/1[( آمـده اسـت. نیـز َصّف

از رسـول خدا؟ص؟ روایـت شـده اسـت: »همانـا در رجـب، روز  ابوهریـره و سـلمان،  از   .10 

فقیـه  حّجـت،  دانشـور،  حافـظ  مـه، 
ّ

عال امـام  مـا،  اسـتاد  »وی  گویـد:   )]1477/4[  268/4 الحّفـاظ:  )تذکـرة  ذهبـی   .1
نسب شـناس، اسـتاد محّدثـان، شـرف الّدین ابومحّمـد عبدالمؤمـن ِدْمیاطـی شـافعی اسـت.« سـپس فراوان به سـتایش 

او پرداختـه و سـال وفـات وی را 705 دانسـته اسـت.
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 و شـبی اسـت کـه هـر کـس آن روز را روزه بـدارد و آن شـب را بـه نمـاز ایسـتد، هماننـد پـاداش روزه 

و نماز 100 سال را دارد. و آن، سه روز و شب باقی مانده تا پایان رجب است.«

این حدیث را شـیخ عبدالقادر گیالنی )الغنیه لطالبی طریق الحق ]ص2881[( آورده، چنان 

وری )154/1( آمده است.
ُ

که در ُنزَهة المجالس َصّف

11. »مـاه رجـب، ماهـی بـزرگ اسـت کـه هـر کـس یـک روِز آن را روزه بـدارد، خداونـد برایـش 

روزۀ 3000 سـال را می نویسـد.«

گیالنـی )الغنیـه لطالبـی طریـق الحـق( ایـن حدیـث را روایت کـرده، چنان کـه در ُنزَهة المجالس 

وری )153/1( آمده است.
ُ

َصّف

12. »هـر کـس روز عاشـورا را روزه دارد، گویـا همـۀ عمـر را روزه داشـته اسـت. ایـن در تـورات، 

نوشـته شـده است.«

وری )ُنزَهة المجالس: 174/1( این حدیث را روایت کرده است.
ُ

َصّف

13. »هر کس روزی از محّرم را روزه بدارد، برای هر روزش سی روز به شمار آید.«

ایـن حدیـث را َطَبرانـی )المعجـم الّصغیـر ]71/2[( روایـت نمـوده، چنـان کـه حافـظ ُمْنـِذری 

)الّترغیـب و الّترهیـب: 28/2 ]114/2[( یـاد کـرده اسـت.

ی:
ّ
و اّما پاسخ َحل

بـر  واجب هـا  پـاداش  بـودن  افـزون  کـه  نیسـت  دسـت  در  می 
ّ
مسـل اصـل  هیـچ  مـا  نـزد 

مسـتحب ها را الزم آوَرد؛ بلکـه روایـات یـاد شـده بـر امـکان داشـتن، و بلکـه واقـع گشـتِن عکس 

نیـز  بـه دیگـر اعمـال مسـتحب  ایـن مطلـب داللـت می نماینـد. همچنیـن احادیـث مربـوط 

می کننـد. تأییـد  را  مطلـب  همیـن 

از ایـن گذشـته، پـاداش مسـأله ای اسـت کـه به حقیقـت کارها و اقتضائـات طبیعی آن ها 

ارتبـاط دارد، نـه بـه عوارضـی چـون وجـوب و اسـتحباب کـه بـه مصلحت هـای همـراه آن هـا 
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)702(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 1( 662

مربـوط اسـت. پـس محـال نیسـت کـه بـه حسـب ذات کار مسـتحب، آن گاه کـه ماهّیت هـا 

بـا کار همـراه  بـه حسـب آن چـه  یـا  و  باشـد و دیگـری روزه[  نمـاز  باشـد ]مثـاًل یکـی  مختلـف 

می شـود ]ماننـد ویژگی هـای زمانـی و مکانـی[ در مـواردی کـه ماهّیت ها یکی اسـت ]مثـاًل هر دو 

روزه باشـند[ پـاداش کار مسـتحب بـر کار واجـب افزونـی یابـد.

ـــب آن  ـــه تناس ـــل، ب ـــه عم ـــاداش دادن ب ـــه پ ـــت ک ـــن نیس ـــز ای ـــت: ج ـــد گف ـــه بای ـــن مقول در ای

ـــام دادن  ـــد، انج ـــد. بی تردی ـــده بازتاباَن ـــان بن ـــای آن را در ج ـــان و ژرف ـــزان از ایم ـــه می ـــه چ ـــت ک اس

اعمـــال افـــزون بـــر واجبـــات و تـــرک محّرمـــات، یعنـــی عمـــل کـــردن بـــه مســـتحّبات و پرهیـــز از 

مکروهـــات، نشـــان دهنـــدۀ پابرجایـــی بنـــده بـــرای فرمان پذیـــری از خداونـــد و فروتنـــی اش 

در برابـــر وی و محّبـــت ورزیـــدن بـــه او اســـت کـــه بـــا آن، ایمـــان کمـــال می یابـــد و بدیـــن ســـان، 

ـــاری  ـــه بخ ـــان ک ـــدارد؛ چن ـــتش ب ـــم دوس ـــا او ه ـــد ت ـــّرب می جوی ـــود تق ـــوالی خ ـــه م ـــده ب ـــواره بن هم

ـــت:  ـــرده اس ـــت ک ـــند روای ـــر س ـــا ذک ـــول خدا؟ص؟ ب ـــره، از رس ـــح: 214/9 ]2384/5[( از ابوهری  )الّصحی

»همانـــا خداونـــد؟زع؟ فرمـــوده اســـت: ›بنـــدۀ مـــن همـــواره بـــا انجـــام دادن مســـتحّبات بـــه مـــن 

نزدیکـــی می جویـــد تـــا دوســـتش بـــدارم؛ و چـــون دوســـتش بـــدارم، گـــوش او می شـــوم کـــه بـــا آن 

ــختی  ــه سـ ــا آن، بـ ــه بـ ــوم کـ ــتش می شـ ــد؛ دسـ ــا آن می بینـ ــه بـ ــوم کـ ــمش می شـ ــنود؛ چشـ می شـ
می گیـــرد؛ و پایـــش می شـــوم کـــه بـــا آن راه مـــی رود.‹«1

ــه  ــن همـ ــر ایـ ــالوه بـ ــه عـ ــدل، الزم نیســـت کـ ــون عـ ــۀ قانـ ــر پایـ ــه بـ ــوان گفـــت کـ ــی می تـ حّتـ

نعمـــت کـــه خـــدا بـــه انســـان داده، بـــرای انجـــام دادن واجـــب و تـــرک کـــردن محـــّرم هـــم بـــه او 

 پاداشـــی دهـــد؛ نعمت هایـــی همچـــون: زندگـــی، خـــرد، تندرســـتی، وســـایل زندگـــی و کار،

 و رهایـــی از آتـــش در آخـــرت؛ بلکـــه همـــۀ کارهـــای نیـــِک بنـــدگان در برابـــر هـــر یـــک از ایـــن 

نعمت هـــای بـــس بـــزرگ، کوچـــک بـــه شـــمار می آینـــد و در ایـــن میـــان، چیـــزی جـــز َفضـــل 

]خداوند[ نیست.

1. ایـن حدیـث را بیهقـی )األسـماء و الّصفـات: ص416 ]ص577[( و ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 301/1 ]641/1[( بـا ذکـر 
سـند روایـت کرده انـد.

409/1
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ایـن همـان چیـزی اسـت کـه از آیـات فـراوان کتـاب گرامـی خداونـد برداشـت می شـود، 
همچـون: »پرهیـزگاران در جـای امنـی هسـتند؛ در باغ هـا و چشمه سـارها. لباس هایـی از حریر نـازک و دیبای 
سـتبر می پوشـند و رو به روی هم می نشـینند. همچنین حورالعین را به همسری شـان درآوریم. در ایمنی، هر 

میوه ای را که بخواهند، می طلبند. در آن جا، طعم مرگ را نمی چشـند، مگر همان مرگ نخسـتین. و ایشـان 

را خداونـد از عـذاب جهّنـم نـگاه داشـته اسـت. ایـن، بخششـی اسـت از جانـب پـروردگارت؛ و ایـن، رسـتگاری 

بزرگـی اسـت.« ]دخـان/51-57[ پـس همـۀ ایـن نعمت هـا و پاداش هـا از َفضـل و احسـان خداونـد 

سـبحان است.

فخــر رازی )الّتفســیر الکبیــر: 459/7 ]254/27[( گویــد: »اصحــاب مــا بــه ایــن آیــه اســتناد 

کرده انــد تــا اثبــات کننــد کــه پــاداش خداونــد بــه تفّضــل او اســت و نــه بــه اســتحقاق بنــدگان؛ 

زیــرا خداونــد تعالــی گونه هــای پــاداش مّتقیــن را برشــمرده و آن گاه، تبییــن فرمــوده کــه همــۀ 

آن هــا از رهگــذر َفضــل و احســان او اســت. ســپس فرمــوده اســت: ›ایــن رســتگاری بــزرگ اســت.‹ 

]دخــان/57[ نیــز اصحــاب مــا بــا ایــن آیــه اثبــات نموده انــد کــه ایــن برخــورداری از َفضــل، برتــر از آن 

پــاداش یافتــن اســتحقاقی اســت؛ چــرا کــه خــدای تعالــی آن را فضلــی از ســوی خداونــد شــمرده 

و ســپس َفضــل خداونــد را رســتگاری بــزرگ وصــف نمــوده اســت. دلیــل دیگــر ایــن ســخن آن 

اســت کــه هــرگاه پادشــاهی بــزرگ، پــاداش کارگــزار خــود را عطــا کنــد و ســپس شــخصی دیگــر را 

بلندمرتبه تر است.«
 

خلعت بخشد، این خلعت از پاداش یافتن آن کارگزار،

خــود ابن َکثیــر )الّتفســیر: 147/4( در توضیــح همــان آیــۀ گرامــی می نویســد: »در حدیــث 

دهیــد انجــام  درســت  را  کارهــا  و  کنیــد  ›عمــل  اســت:  آمــده  رســول خدا؟ص؟  از   صحیــح 

 و بــرای نزدیکــی بــه خداونــد عمــل کنیــد؛ و بدانیــد کــه هیــچ کــس را عملــش بــه بهشــت رهنمون 

ــه  ــد ب ــو را ای رســول خدا؟‹ فرمــود: ›حّتــی مــرا؛ مگــر ایــن کــه خداون ــی ت نگــردد.‹ گفتنــد: ›حّت

گیــرد.‹« رحمــت و فضلــش مــرا فرا

می تـوان همیـن معنـا را از حدیـث صحیحـی کـه بخـاری )الّصحیـح: 264/4 ]1049/3[( از 

رسـول خدا؟ص؟ روایـت نمـوده، نیـز دریافـت: »حـِقّ خداونـد بر بندگان آن اسـت کـه او را عبادت 
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کننـد و بـه وی هیـچ شـرک نورزنـد. و حـِقّ بنـدگان بـر خداونـد آن اسـت کـه کسـی را کـه بـه وی 

م بندگان بـر خداوند، 
ّ
شـرک نورزیـده، عـذاب ننمایـد.« روشـن اسـت کـه ایـن انـدازه از حِقّ مسـل

بـه عقـل سـلیم آشـکار می شـود؛ اّمـا دیگـر نعمت هایـی کـه پیامبـِر سـخن از آن هـا یـاد نکـرد، جز 

به َفضل و احسان خداوند سبحان حاصل نگردد.

در رفتار دولت ها با کارمندان نیز چنین است که در برابر عمل به وظیفه و عدم خیانتشان، 

گر یکی از ایشان خدمتی فراتر از وظیفه اش انجام  به آنان تنها حقوق و رتبه داده می شود؛ اّما ا

از این بابت به حکومت ها خرده نمی گیرد  دهد، نشان و درجۀ خاص می گیرد. هیچ کس 

 و همین حالت میان مولی و بنده هم جاری است. اصواًل این از باورهای جای گرفته در جان 

همۀ انسان ها است. اّما خداوند با َفضل پیوستۀ خویش، به کسانی که به وظیفۀ خود عمل 

می کنند، نیز پاداش های بزرگ و فراوان می بخشد.

ک علـی بـن  در ایـن میـان، گفتـاری قدسـی از سـرور و مـوالی مـا، زیـن العابدیـن، امـام پـا

الحسـین _ صلـوات اهّلل علیهمـا و آلهمـا _ اسـت کـه نمی تـوان از ذکـر آن پرهیـز کـرد. ایـن گفتـار در ضمن 

دعـای او اسـت، آن جـا کـه بـه تقصیـر در ادای شـکر اعتـراف می نمایـد. ایـن دعـا در صحیفـۀ 

گرامی وی آمده است:

»خدایــا! هــرگاه کســی در طریــق شــکر تــو بــه ســرمنزلی رســد، احســان دیگــری از تــو برایــش 

فراهــم آمــده و شــکری دیگــر را بــر وی الزم گردانــده اســت؛ و هــر چــه در فرمانبــرداری از تــو کوشــش 

نمایــد، بــه ســرانجامی نرســد و بــه آن مرتبــه از طاعــت کــه تــو  بــه ســبب َفضــل و احســانت ســزاوار 

کرترین بنــدۀ تــو هــم از سپاســت ناتــوان اســت و عابدتریــن بنــده ات  آنــی، دســت نیابــد. پــس شــا

از فرمانبــرداری ات فرومی ماَنــد. هیــچ کــس را بــر تــو آن حــق نیســت کــه او را بــه شایســتگی اش 

بیامــرزی و بــه ســزاواری اش از وی خشــنود شــوی. پــس هــر کــه را آمرزیــده ای، از احســان تــو اســت 

و از هــر کــه خشــنود گشــته ای، از َفضــل و رحمتــت. کم تریــن کار را کــه بــرای شــکرگزاری ات انجام 

گــردد، قــدر می شناســی و در برابــر طاعــِت ناچیــْز پــاداش می دهــی؛ چنــان کــه گویــی شــکرگزاری 
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بندگانــت کــه در برابــر آن، پاداشــی بــر ایشــان الزم کــرده ای و مــزدی بــزرگ بــه آنــان داده ای، چیزی 

ــا چــون ســبب  ــاداش می دهــی و ی ــان پ ــه آن ــد و از ایــن رو، ب ــه جــا نیاورن ــد ب اســت کــه حــق دارن

آن بــه دســت تــو نیســت، َجزایشــان می بخشــی! ای معبــود مــن! چنیــن نیســت؛ بلکــه اختیــار 

آنــان بــه دســت تــو بــوده، پیــش از آن کــه بتواننــد تــو را عبــادت کننــد؛ و پــاداش ایشــان را فراهــم 

فرمــوده ای، پیــش از آن کــه تــو را اطاعــت نماینــد؛ زیــرا رســم تــو بخشــندگی و خــوی تــو احســان و 

آییــن تــو آمرزیــدن اســت. پــس همــۀ آفریــدگان اعتــراف می کننــد کــه تــو بــر آن کــس کــه مجازاتــش 

نمایــی، ســتم نکنــی؛ و گواهنــد کــه تــو بــا آن کــس کــه در امانــش داشــته ای، بــه احســان عمــل 

گــر نبــود ایــن کــه  کنــی؛ و همــه خــود را در انجــام دادِن آن چــه تــو ســزاوار آنــی، مقّصــر می داننــد. و ا

شــیطان فریبشــان می دهــد و از اطاعــت تــو دورشــان می کنــد، هیــچ نافرمانبــری تــو را معصیــت 

گــر شــیطان، باطــل را بــه چهــرۀ حــق درنمــی آوْرد، هیچ کــس از راه تو بیرون نمی شــد.  نمی کــرد؛ و ا

منّزهــی تــو؛ چــه روشــن و آشــکار اســت لطــف و کرمــت در رفتــار بــا آن کــس کــه تــو را اطاعــت کنــد 

یــا معصیــت ورزد. بنــدۀ فرمانبــر را بــر انجــام کاری کــه خــود آن را بــر عهــده داشــته ای، ســپاس 

مــی داری و بنــدۀ نافرمانبــر را مهلــت دهــی، بــا آن کــه می توانــی در بازخواســت وی شــتاب 

نمایــی. و هــر یــک از آن دو را چیــزی می بخشــی کــه اســتحقاق آن را نــدارد؛ و بــه هــر یــک چیــزی 

گــر تــو آن بنــدۀ فرمانبــر را بــه انــدازۀ عملــش  را تفّضــل می نمایــی کــه ارزش کارش بــدان نرســد. ا

ــد ــو را درنیاب ــاداش ت ــر عهــده داشــته ای، جــزا مــی دادی، بعیــد نبــود کــه پ ــو، خــود، آن را ب  کــه ت

 و نعمــت تــو نیــز از دســتش بیــرون رود؛ ولــی چنیــن نکــرده ای؛ بلکــه بــه لطــف خــود، او را در برابــر 

عبــادت کوتاه مــّدت و فناپذیــر، پاداشــی بلندمــّدت و جــاودان بخشــیده ای و در برابــر کارهــای 

زودگــذر، ثوابــی پیوســته و مانــدگار داده ای.

شــگفت تر ایــن کــه از بنــدۀ خــود کــه روزی ات را خــورده و بــا آن بــر طاعــت تــو توانــا گردیــده 

اســت، بهایــی طلــب نکــرده ای و بــرای ابزارهایــی کــه بــه مــدد آن هــا بــه آمــرزش تــو راه یافتــه، بــه 

گــر چنیــن کــرده بــودی، همــۀ دســترنج و نتیجــۀ کوشــش وی، در برابــر  )706(او ســخت نگرفتــه ای؛ و ا
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کوچک تریــن نعمــت و احســان تــو، از میــان می رفــت؛ و او در گــرو دیگــر نعمت هایــت پیــش تــو 

ــان  ــه زم ــه، چ ــود؟ ن ــو ب ــواِب ت ــزی از ث ــتحّق چی ــان مس ــه زم ــورت، چ ــن ص ــس در ای ــد. پ می ماْن

مستحق بود؟ ... .«

در روز غدیر خّم نمازی نیز مسـتحب اسـت که ابوَنْضر عّیاشـی و صابونی مصری، کتابی 

مسـتقل در بارۀ آن نگاشـته اند. در زمینۀ این نماز و نیز دعاهای رسـیده در این روز، به تألیفات 

فراهم آمـده در این باب بنگرید.

»ایــن کتابــی اســت مبــارک. آن را نــازل کرده ایــم. پــس از آن پیــروی کنید و پرهیزگار باشــید؛ باشــد 

کــه مــورد رحمت قــرار گیرید.« ]انعــام/155[
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